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הכנות לקראת הגדרת התצורה
הראשונית
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

קווים מנחים להגדרת התצורה הראשונית של NetBackup 5330

■

אודות תמיכה ברשת מבוססתIPv4-IPv6-

■

אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

■

רשימת תיוג להגדרת התצורה הראשונית של המכשיר Symantec NetBackup

קווים מנחים להגדרת התצורה הראשונית של NetBackup
5330
קרא את הקווים המנחים הבאים ורק לאחר מכן בצע הגדרת תצורה הראשונית במכשיר ה:5330-
טבלה 1-1

קווים מנחים להגדרת התצורה של מכשיר NetBackup 5330

פרמטר

תיאור

קישוריות במהלך
הגדרת התצורה
הראשונית

בעת ביצוע התצורה הראשונית של ההתקן ,סימנטק ממליצה לנקוט באמצעי זהירות כדי להימנע מאבדן קישוריות.
אבדן קישוריות במהלך התצורה הראשונית עלול לגרום לכשל.
יש להגדיר את המחשב באמצעותו קובעים את תצורת ההתקן כך שיימנעו האירועים הבאים:
■

מצבים בהם המחשב עובר למצב שינה

■

מצבים בהם המחשב כבה או מאבד מתח

■

מצבים בהם המחשב מאבד את החיבור לרשת

הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
קווים מנחים להגדרת התצורה הראשונית של NetBackup 5330

פרמטר

תיאור

שמות וכתובות דרושים לפני קביעת התצורה ,אסוף את המידע הבא:
■

כתובות  IPשל רשת ,מסיכת משנה וכתובות  IPשל שער עבור ההתקן.

■

שמות רשת עבור כל ההתקנים

■

מידע  DNSאו מארח
אם מתבצע שימוש ב ,DNS-ודא ששמות הרשת של כל ההתקנים והשרת הראשי ניתנים לזיהוי כ NS-
D
) FQHNושם קצר(.
הערה :אם לא מתבצע שימוש ב ,DNS-ודא שאתה מזין את ערכי המארח המתאימים עבור ההתקן במהלך
קביעת התצורה הראשונית.

■

שמות עבור יחידות אחסון של NetBackup
השדות שם אחסון מופיעים רק כאשר מגדירים את תצורת התקן כשרת מדיה .באפשרותך לשנות את שמות
ברירת המחדל או להשאיר אותם כמו שהם.
הערה :ניתן להתאים אישית רק את שם יחידת האחסון ,במהלך הגדרת התפקיד של מכשיר מדיה.
ערכי ברירת המחדל שמופיעים ב NetBackup Administration Console -עבור יחידות האחסון ומאגרי
הדיסקים הם כדלקמן:
■ עבור :AdvancedDisk
שם יחידת אחסון המוגדר כברירת מחדלstu_adv_<hostname> :
שם מאגר דיסקים המוגדר כברירת מחדלdp_adv_<hostname> :
■ עבור :NetBackup Deduplication
שם יחידת אחסון המוגדר כברירת מחדלstu_disk_<hostname> :
שם מאגר דיסקים המוגדר כברירת מחדלdp_disk_<hostname> :

ברירת מחדל לשם
המשתמש והסיסמה

מכשירי  NetBackupחדשים נמסרים עם פרטי ההתחברות הבאים כברירת מחדל:
■

שם משתמשadmin :

■

סיסמהP@ssw0rd :
הערה :כשתמשיך לבצע את הגדרת התצורה הראשונית ,לא תידרש לשנות את סיסמת ברירת המחדל .עם
זאת ,כדי להגביר את רמת האבטחה של סביבת העבודה Symantec ,ממליצה לשנות את הסיסמה באופן
תדיר .הקפד לשמור תיעוד של הסיסמה הנוכחית במיקום מאובטח.

שימוש ביציאת חומת
אש

ודא שהיציאות הבאות פתוחות בכל חומת אש שקיימת בין שרת ראשי ושרת מדיה:
■

(vnetd) 13724

■

(bprd) 13720

■

(PBX) 1556

לקבלת מידע נוסף על אודות יציאות חומת אש עבור התקן  NetBackupו ,NetBackup-עיין בהערה הטכנית הבאה
באתר האינטרנט של התמיכה של סימנטק:
http://www.symantec.com/docs/TECH178855
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות תמיכה ברשת מבוססתIPv4-IPv6-

פרמטר

תיאור

התפקיד של שרת
המדיה

את מכשיר  NetBackup 5330ניתן להגדיר כשרת מדיה בלבד.
לפני הגדרת מכשיר זה כשרת מדיה ,יש לעדכן בשרת הראשי שיעבוד איתו ,את שם שרת המדיה במכשיר החדש.
בין שהשרת הראשי הוא התקן  NetBackupאו שרת ראשי רגיל מסוג  ,NetBackupיש להוסיף את שם שרת
המדיה של ההתקן החדש לרשימה ) Additional Serversשרתים נוספים( בשרת הראשי.
הוספת שם שרת המדיה של ההתקן החדש אל השרת הראשי ,לפני קביעת התצורה של ההתקן החדש ,מספקת
את היתרונות הבאים בעת ביצוע התצורה הראשונית בהתקן החדש.
■

תקשורת רשת מתאימה המאפשרת להפוך את שרת המדיה לחלק מהתחום של .NetBackup

■

מצב שבו שרת המדיה יכול ליצור את ערכי שרת האחסון מאגר הדיסקים.

ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .26
רשיונות לאפשרות
אחסון בדיסק

להתקן שלך מצורף מפתח רשיון שאינו למכירה נוספת ) (NFRשתוקפו פג לאחר פרק זמן ספציפי .ההתקן אינו
מספק הודעת אזהרה שתוקפו של מפתח רשיון זה עומד לפוג .לפיכך Symantec ,ממליצה לשנות מפתח זה
למפתח קבוע לאחר ההתקנה וקביעת התצורה של ההתקן .עיין במדריך למנהל מערכת של התקן Symantec
 NetBackupלקבלת מידע והוראות אודות אופן ההצגה והשינוי של מפתח רשיון.
החלף את מפתחות  NFRבמפתחות קבועים לפני שתוקפם פג.

תאימות לגרסת
NetBackup

מהדורה  2.6.1של מכשיר  NetBackupכוללת את גרסה  7.6.1של .NetBackup
כדי להשתמש במכשיר זה כשרת מדיה ,החל את הקווים המנחים הבאים על השרת הראשי שיעבוד איתו:
■

■

שרת מכשירים ראשי
שרת המכשירים הראשי שיעבוד עם שרת המדיה במכשיר זה ,חייב להשתמש בתוכנה מגרסה  2.6.1ואילך.
אם שרת המכשירים הראשי משתמש כעת בתוכנה מגרסה מוקדמת יותר ,יש לשדרג אותו לגרסה  2.6.1ורק
לאחר מכן להגדיר את התצורה של מכשיר זה.
שרת ראשי רגיל של NetBackup
כדי להשתמש בשרת המדיה במכשיר זה עם שרת ראשי רגיל של  ,NetBackupעל השרת הראשי להשתמש
בגרסה  7.6.1ואילך של  .NetBackupאם הגרסה בשרת הראשי של  NetBackupמוקדמת יותר ,יש לשדרג
אותו תחילה לגרסה  7.6.1ורק לאחר מכן להגדיר את התצורה של מכשיר זה.

אודות תמיכה ברשת מבוססתIPv4-IPv6-
התקני  NetBackupנתמכים ברשת  dual stack IPv4-IPv6ויכולים לנהל תקשורת עם לקוחות
 IPv6לצורך גיבויים ושחזורים .באפשרותך להקצות כתובת  IPv6להתקן ,לקבוע תצורה של DNS
וניתוב כדי לכלול מערכות מבוססות.IPv6-
ניתן להזין פרטי כתובת  IPv4ו IPv6-באמצעות ה NetBackup Appliance Web Console-או
ה.NetBackup Appliance Shell Menu-
סקור את השיקולים הבאים עבור כתובות :IPv6
■

התקני  NetBackupאינם תומכים ברשת  IPv6טהורה .יש לקבוע תצורה של כתובת IPv4
עבור ההתקן ,אחרת התצורה הראשונית )המצריכה את הפקודה  (hostname setלא תצליח.
בכדי שהפקודה תפעל ,דרושה כתובת  IPv4אחת לפחות.
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אודות תמיכה ברשת מבוססתIPv4-IPv6-

לדוגמה ,ייתכן שתרצה להגדיר את  hostnameשל מארח ספציפי ל .v46-כדי לעשות זאת,
ודא תחילה שהמארח הספציפי כולל כתובת  IPv4אחת לפחות ולאחר מכן הפעל את הפקודה
הבאה:
Main_Menu > Network > Hostname set v46
■

ניתן להשתמש רק בכתובות גלובליות ,ולא בכתובות עם טווח  link-localאו node-local.
 SuSEמתייחס הן לכתובות כלליות והן לכתובות מקומיות ייחודיות ככתובות כלליות.
כתובות  IPכלליות מתייחסות לכתובות הניתנות לניתוב באופן גלובלי SuSE .מתייחס לכתובות
מקומיות ייחודיות ככתובות כלליות.

■

אין באפשרותך להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת  IPv6באותה פקודה .לדוגמה ,אין
באפשרותך להשתמש ב .Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1-עליך
להשתמש ב.Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1-

■

הטבעת כתובת ה IPv4-בתוך כתובת  IPv6אינה נתמכת .לדוגמה ,אין באפשרותך להשתמש
בכתובת כגון .9ffe::10.23.1.5

■

תוכל להוסיף שרת מדיה של התקן לשרת הראשי אם כתובת  IPv6ושם מארח של שרת המדיה
זמינים.
לדוגמה ,כדי להוסיף שרת מדיה של התקן לשרת הראשי ,הזן את כתובת ה IPv6-של שרת
המדיה ,באופן הבא:
דוגמה:
Main

< Network

< Hosts add 9ffe::45 v45 v45

>Main > Appliance > Add v45 <password

אינך צריך להזין את כתובת  IPv4של של שרת המדיה של ההתקן.
■

התמיכה בלקוח  IPv6טהור זהה ל.NetBackup-

■

באפשרותך להזין כתובת  IPv4אחת עבור כרטיס ממשק רשת ) (NICאו קישור .עם זאת,
באפשרותך להזין כתובות  IPv6מרובות עבור  NICאו קישור.

■

קיימת תמיכה בפרוטוקולים של מערכת קבצים ברשת ) (NFSאו בCommon Internet File-
System ) (CIFSדרך רשת  IPv4בהתקן .אין תמיכה ב NFS-או  CIFSברשתות .IPv6

■

לקוח  NetBackupיכול כעת לקיים תקשורת עם התקן שרת מדיה דרך .IPv6

■

הפקודה  Main_Menu > Network > Hostsתומכת בהקצאה של כתובות  IPv6מרובות
לאותו שם מארח הכולל כרטיס ממשק רשת ) (NICאחד .עם זאת ,ניתן להקצות רק כתובת
 IPv4אחת לשם מארח ספציפי הכולל  NICאחד באמצעות פקודה זו.

■

תוכל להוסיף כתובת  IPv6של ממשק רשת מבלי לציין כתובת שער.
לקבלת המידע המלא ,עיין בNetBackup Appliance Command Reference Guide-
)מדריך פקודות של התקן .(NetBackup

10

הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup-
Appliance Web Console
בהתקני  NetBackupניתן לקבוע את התצורה הראשונית מNetBackup Appliance Web-
 ,Consoleוזאת באמצעות סדרה של דפים )מסכים( שבהם עליך להזין את המידע הדרוש.

דף ) Welcome to Appliance Setupברוכים הבאים הגדרת התקן(
איור  1-1הדף הראשון שמופיע כאשר נסנכים להתקן שתצורתו טרם נקבעה .דף זה כולל תקציר
של משימות קביעת התצורה הראשונית.
איור 1-1

הדף ברוך הבא

הערה Symantec :ממליצה ללחוץ על הקישור ) download a checklistהורדת רשימת תיוג(
כדי להוריד את רשימת התיוג ולהשתמש בה כדי לתעד את כל פרטי המידע הדרושים לפני תחילת
הפעולות לקביעת התצורה.

הדף Storage Overview
איור  1-2מציג את הדף המשמש לבדיקת המצב של כל רכיבי החומרה של המערכת .דף זה מזהה
בעיות בכבלים של רכיבים כלשהם בין שרת המכשיר לבין יחידת  Storage Shelfהראשית או
יחידת  Storage Shelfההרחבה .יזוהו גם בעיות בכונני דיסקים ,אם קיימות.
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-2

הדף Storage Overview

דף ) Network Configurationתצורת רשת(
איור  1-3הדף המשמש להזנה של פרטי של הרשת הארגונית.
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-3

דף תצורת רשת

דף ) Host Configurationקביעת תצורת המארח(
איור  1-4הדף המשמש להזנה של פרטי המארח עבור שרת ההתקנים.
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-4

דף קביעת תצורת המארח

דף ) Password changeשינוי סיסמה(
איור  1-5הדף המשמש לשינוי הסיסמה של שרת ההתקנים.
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-5

דף ) Password changeשינוי סיסמה(

דף ) Date & Timeתאריך ושעה(
איור  1-6הדף המשמש לקביעת התאריך ,השעה ואזור הזמן של שרת ההתקנים.
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-6

דף ) Date & Timeתאריך ושעה(

דף ) Alerting and Call Homeהתראות ו(Call Home-
איור  1-7הדף המשמש להגדרת התראות המערכת ותכונת .Call Home
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-7

דף התראה וCall Home-

דף ) Registrationרישום(
איור  1-8הדף המשמש להזנה של פרטי המיקום הפיזי של שרת ההתקנים.
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-8

דף רישום

) Master Serverשרת ראשי(
איור  1-9מציג את הדף בו תזדהה את השרת הראשי בו תרצה להשתמש עם שרת המדיה הזה.
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-9

ציין את דף השרת הראשי

דף ) Storage Configurationתצורת אחסון( עבור AdvancedDisk
איור  1-10הדף המשמש להקצאת נפח אחסון עבור מחיצת  AdvancedDiskוכן למתן שמות
ליחידת האחסון ולמאגר הדיסקים.

19

הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 1-10

דף תצורת אחסון עבור AdvancedDisk

דף ) Storage Configurationתצורת אחסון( עבור Deduplication
) Disk/MSDPביטול כפילויות(/MSDP
איור  1-11הדף המשמש להקצאת נפח אחסון עבור מחיצת  MSDP)Media Server
 (Deduplication Poolוכן למתן שמות ליחידת האחסון ולמאגר הדיסקים.
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רשימת תיוג להגדרת התצורה הראשונית של המכשיר Symantec NetBackup

איור 1-11

דף תצורת אחסון עבור דיסק ביטול כפילויות/MSDP

רשימת תיוג להגדרת התצורה הראשונית של המכשיר
Symantec NetBackup
רשימת תיוג זו נועדה לסייע לך בתכנון קביעת התצורה הראשונית של ההתקן.
כאשר מדובר בהתקן חדש ,השתמש בטבלאות שלהלן כדי לתעד את קביעות התצורה הראשונית.
אם ההתקן יעבור איפוס להגדרות היצרן או שתותקן בו מחדש תמונה של מערכת ההפעלה ,יש
לבצע שוב את קביעת התצורה .תיעוד קביעות התצורה ברשימת התיוג יכול לחסוך לך זמן יקר
ולסייע לך להביא את ההתקן למצב פעולה במהירות.
כאשר משתמשים בעותק מודפס של רשימת התיוג ,הקפד לשמור את הרשימה לאחר מילויה
במקום בטוח.
ניתן לקבל גרסת  PDFשל הרשימה ,שאותה תוכל להוריד ולשמור במקום לפי בחירתך .קובץ
ה PDF-מאפשר להזין בו ערכים ,כך שתוכל לשמור או להדפיס את הרשימה לאחר מילויה.
כדי לגשת לגרסה המעודכנת ביותר של רשימת התיוג ,לחץ על הקישור הבא:
www.symantec.com/docs/DOC6675
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הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
רשימת תיוג להגדרת התצורה הראשונית של המכשיר Symantec NetBackup

טבלה 1-2

תצורת רשת  -צור קישור
הגדרה

שדה
) Network Interfaceממשק הרשת(
) Bond Modeמצב קישור(
) IP Addressכתובת (IP
) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(

טבלה 1-3

תצורת רשת  -תיוג VLAN
הגדרה

שדה
) Select Interfaceבחר ממשק(
) Descriptionתיאור( )לשדה Select Interface
)בחר ממשק( לעיל(
) VLAN Idמזהה (VLAN
) IP Addressכתובת IP( ] IPv4או [IPv6
) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(

טבלה 1-4

תצורת רשת  -הוסף נתיב סטטי
הגדרה

שדה
 Destination IP) IPיעד(
) Destination Subnet Maskמסיכת רשת משנה
של היעד(
) Gatewayשער(
) Network Interfaceממשק הרשת(

טבלה 1-5

) Host Configurationתצורת מארח(

שדה
) Host Nameשם מארח(

הגדרה
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הגדרה

שדה

:DNS

 )מערכת שמותDomain Name System (DNS)
(תחום

________________________________

■

________________________________

■

( )סיומת שם תחוםDomain Name Suffix

■

________________________________

■

(DNS  שלIP  )כתובתDNS IP Address

■

(י חיפוש/ )תחוםSearch Domain(s)

■

:No DNS

(no DNS) Host Name Resolution

________________________________

■

(IP  )כתובתIP address

■

________________________________

■

( )שם מארח מלאFully qualified host name

■

________________________________

■

( )שם מארח קצרShort host name

■

( )שינוי סיסמהPassword change
הגדרה

1-6 טבלה
שדה

( )סיסמת מנהל קודמתOld Admin Password
( )סיסמת מנהל חדשהNew Admin Password
 )אימות סיסמתConfirm new admin password
(מנהל חדשה

( )תצורת תאריך ושעהDate and Time Configuration
הגדרה

1-7 טבלה
שדה

( )אזור זמןTime zone
NTP  של שרתIP  )כתובתNTP Server IP
( )תאריך ושעהDate and Time

( )תצורת שליחת התראותAlerting Configuration
הגדרה

1-8 טבלה
שדה

Notification interval (in 15 minutes intervals)
(( דקות15 )מרווח שליחת הודעות )במרווחים של
 )אפשר התראה באמצעותEnable SNMP Alert
(SNMP
( )נדרש רק כאשרSNMP  )שרתSNMP server
( Enable SNMP Alert מסמנים את האפשרות
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הגדרה

שדה
(SNMP  )יציאתSNMP Port
(SNMP  )קהילתSNMP Community
(SMTP  )שרתSMTP server
 )כתובתSoftware administrator email address
(דוא"ל של מנהל התוכנה
 )כתובתHardware administrator email address
(דוא"ל של מנהל החומרה
( )כתובת דוא"ל של השולחSender Email Address
(SMTP  )חשבוןSMTP account
סיסמה

(Call Home  )תצורתCall Home Configuration
הגדרה

1-9 טבלה
שדה

(Call Home  )אפשרEnable Call Home
(proxy  )אפשר שרתEnable proxy server
(proxy  )אפשר מנהורEnable proxy tunneling
( )נדרש רק כאשרproxy  )שרתproxy server
( Enable proxy server מסמנים את האפשרות
( )נדרש רק כאשרproxy  )יציאת שרתProxy port
( Enable proxy server מסמנים את האפשרות
(proxy  )שם משתמש בשרתProxy user name
(proxy  )סיסמתProxy password

( )רישוםRegistration
הגדרה

1-10 טבלה
שדה

( )שם התקןAppliance Name
( )שם החברהCompany Name
( )רחובStreet
( )עירCity

הכנות לקראת הגדרת התצורה הראשונית
רשימת תיוג להגדרת התצורה הראשונית של המכשיר Symantec NetBackup

הגדרה

שדה
) State or Provinceמדינה או מחוז(
) ZIP or Postal Codeמיקוד(
ארץ
שם איש קשר
מספר טלפון ליצירת קשר
) Contact Emailדוא"ל של איש קשר(

טבלה 1-11

Role Configuration
הגדרה

שדה
) Master server nameשם שרת ראשי(

טבלה 1-12

) AdvancedDisk storage configurationתצורת אחסון של AdvancedDisk
הגדרה

שדה
) Storage Unit Nameשם יחידת אחסון(
) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
) Sizeגודל(

טבלה 1-13

) Deduplication (MSDP) Disk Configurationתצורת דיסק ביטול כפילויות
)(MSDP

שדה
) Storage Unit Nameשם יחידת אחסון(
) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
) Sizeגודל(

הגדרה
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פרק

2

הליכי הגדרת התצורה
הראשונית
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה

■

הגדרת התצורה הראשונית של מכשיר  NetBackup 5330מהNetBackup Appliance-
Web Console

■

הגדרת התצורה הראשונית של מכשיר  NetBackup 5330מהNetBackup Appliance-
Shell Menu

קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה
לפני שתקבע את התצורה של התקן חדש לתפקיד שרת מדיה ,עליך לעדכן תחילה את התצורה
בשרת הראשי שבכוונתך להשתמש בו עם התקן זה .השינויים מאפשרים יצירת תקשורת נאותה
בין השרת הראשי לשרת המדיה החדש.
ההליך הבא מתאר את אופן קביעת התצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם התקן שרת מדיה
חדש.
קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה חדש

1

2

לפני הגדרת ההתקן לתפקיד שרת מדיה ,עליך לוודא שגרסת התוכנה תואמת לשרת הראשי:
■

אם השרת הראשי הוא התקן :NetBackup
בשרת ראשי יש להתקין גרסה  2.6.1ואילך של תוכנת ההתקן.

■

אם השרת הראשי הוא שרת  NetBackupמסורתי )שאינו התקן(:
יש להתקין בשרת הראשי את תוכנת  NetBackupגרסה  7.6.1ואילך ובשרת המדיה
החדש את גרסה  2.6.1ואילך.

היכנס לשרת הראשי עם הרשאת מנהל והוסף לו את שם שרת המדיה באופן הבא:

הליכי הגדרת התצורה הראשונית
קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה

שרת ראשי שהוא התקן

מ:NetBackup Appliance Web Console-
■

לחץ על .Manage > Additional Servers > Add

■

בשדה  ,Appliance Hostnameהזן את שם המארח המלא
) (FQHNשל שרת המדיה של ההתקן שברצונך להוסיף.
לחץ על ) Addהוסף(.
אם להתקן יש יותר משם מארח אחד ,עליך להוסיף את כל
השמות.

■

מתוך :NetBackup Appliance Shell Menu
■

מהתצוגה  Main_Menu < ) Settingsהגדרות( ,הפעל את
הפקודה הבאה:
Settings > NetBackup AdditionalServers
media-server Add
כאשר  media-serverהוא שם המארח המלא ) (FQHNשל
שרת המדיה של ההתקן ,שעדיין לא עבר הגדרת תצורה.
אם להתקן יש יותר משם מארח אחד ,עליך להוסיף את כל
השמות.

כאשר מדובר בשרת ראשי רגיל של
NetBackup

■

היכנס ל NetBackup Administration Console-כמנהל
המערכת.
בחלון המסוף הראשי ,בחלונית השמאלית ,לחץ על
NetBackup Management < Host Properties <
.Master Servers
בחלונית הימנית ,לחץ על שם המארח של השרת הראשי.

■

בחלון ) Host Propertiesמאפייני מארח( ,בחלונית
השמאלית ,לחץ על ) Serversשרתים(.
בחלונית הימנית ,במקטע ) Additional Serversשרתים
נוספים( ,לחץ על ) Addהוסף( והזן את שם המארח של
ההתקן .שם המארח של ההתקן צריך להופיע בראש המקטע
) Additional Serversשרתים נוספים(.
אם להתקן יש יותר משם מארח אחד ,עליך להוסיף את כל
השמות.
לחץ על  OKוסגור את החלון Master Server Properties
)מאפייני שרת ראשי(.

■

■

■

■

3

אם קיימת חומת אש בין השרת הראשי לשרת המדיה ,פתח את היציאות הבאות בשרת
הראשי כדי לאפשר תקשורת עם שרת המדיה:
הערה :כדי שתוכל לשנות את הגדרות היציאות ,עליך להיות מחובר עם הרשאות מנהל.
■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720
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4

■

PBX: 1556

■

אם השרת הראשי הוא התקן  NetBackupהמשתמש ב ,TCP-פתח את היציאות הבאות:
 ,80, 5900ו.7578 -

ודא שהתאריך והשעה בשרת המדיה תואמים לתאריך ולשעה בשרת הראשי .באפשרותך
להשתמש בשרת  NTPאו להזין את השעה באופן ידני.

ראו "הגדרת התצורה הראשונית של מכשיר  NetBackup 5330מהNetBackup Appliance-
 "Web Consoleבעמוד .28

הגדרת התצורה הראשונית של מכשיר NetBackup 5330
מהNetBackup Appliance Web Console-
נושא זה מתאר את הגדרת התצורה של מכשיר  NetBackup 5330כשהוא חדש או אחרי איפוס
לברירות המחדל של היצרן.
שיטה זו דורשת חיבור ישיר של מחשב נייד ליציאת המכשיר  .eth0)) NIC1את מכשיר NetBackup
 5330ניתן להגדיר כשרת מדיה בלבד.
לפני ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בשרת המדיה ,ודא שכבר ביצעת את המשימות הבאות:
■

וידאת שבשרת הראשי ובשרת המדיה פועלות גרסאות תוכנה תואמות.

■

הוספת את שם שרת המדיה הזה לשרת הראשי שיעבוד איתו.

■

פתחת את היציאות המתאימות בשרת הראשי ,אם יש חומת אש בין השרת הראשי ובין שרת
מדיה זה.
ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .26

■

השלמת את רשימת התיוג של הגדרת התצורה הראשונית.

כדי לבצע הגדרת תצורה ראשונית של מכשיר שרת מדיה  NetBackup 5330מהNetBackup-
Appliance Web Console

1

חבר מחשב נייד ליציאת המכשיר  .NIC1לאחר מכן עבור לתיבת הדו-שיח Local Area
.Connection Properties
בכרטיסיה  ,Generalבחר  Internet Protocol (TCP/IP)כך שיהיה מסומן ולאחר מכן
לחץ על .Properties
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בכרטיסיה  ,Alternate Configurationבצע את המשימות הבאות:

■

לחץ על .User Configured
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2

■

עבור כתובת  ,IPהזן  ,192.168.229 .nnnכאשר  nnnהוא מספר כלשהו בין  2ל-
 ,254מלבד .233

■

עבור מסיכת רשת המשנה ,הזן .255.255.255.0

■

לחץ על .OK

במחשב הנייד המחובר להתקן ,פתח דפדפן אינטרנט עם כתובת ה URL-הבאה:
http://192.168.229.233
הקפד לאשר את חריגת האבטחה כדי להמשיך.

3

4

5

היכנס למכשיר עם פרטי ברירת המחדל להתחברות:
■

admin : User Name

■

P@ssw0rd : Password

בדף ) Welcome to Appliance Setupברוך הבא להגדרת ההתקן( עיין בתקציר המידע
הנחוץ לך כדי לבצע את קביעת התצורה הראשונית.
■

) Download Configuration Checklistרשימת תיוג לקביעת תצורה(
אם לא מילאת בעבר את רשימת התיוג של Symantec NetBackup 5330 Initial
) Configuration Guideמדריך התצורה הראשונית של ,(Symantec NetBackup 5330
לחץ על הקישור כדי לגשת לגרסה אלקטרונית .סימנטק ממליצה שתדפיס קובץ זה ותמלא
בו את הנתונים הרלוונטיים ,כדי שתוכל להיעזר בו בזמן קביעת התצורה .לאחר השלמת
התצורה הראשונית ,אחסן את רשימת התיוג במקום בטוח לעיון עתידי.

■

Setup Appliance
לאחר מילוי רשימת התיוג של קביעת התצורה ,לחץ על פריט זה כדי להתחיל בביצוע
קביעת התצורה.

בדף ) Storage Overviewסקירת אחסון( ,בדוק ואמת את המצב של רכיבי החומרה
המחוברים.
בתרשימים מוצגים סמלים לציון בעיות שאולי קיימות בכבלי הרכיבים או בכונני הדיסקים.
להלן תיאור של סמלים שעשויים להופיע:
הערה :לחץ על סמל העזרה ) ? ( בחלק הימני העליון של הדף כדי להציג את הרשימה המלאה
של תיאורי הסמלים.
OK
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אזהרה
מעיד על בעיה שניתן לתקן מאוחר יותר ומאפשר להמשיך בהגדרת
התצורה הראשונית .עם זאת ,יש בעיות שעשויות להכשיל את
הגישה להתקנים המושפעים מהן .לחץ על הסמל כדי להציג את
תיאור הבעיה.
שגיאה
מעיד על בעיה קריטית הדורשת פתרון מיידי ורק לאחר מכן ניתן
להמשיך בהגדרת התצורה הראשונית .לחץ על הסמל כדי להציג
את תיאור הבעיה.
מידע
לחץ על הסמל כדי לקרוא עוד על התחום הספציפי.

אם לא זוהו בעיות ,לחץ על  Nextכדי להתחיל את הגדרת התצורה הראשונית .אחרת ,היעזר
בקווים המנחים הבאים כדי לפתור את הבעיות:
■

לחץ על סמל האזהרה או השגיאה כדי להציג את תיאור הבעיה.

■

ודא שכל הכבלים מחוברים ומאובטחים כראוי.

■

ודא שכל כונני הדיסקים מותקנים ומונחים כראוי.

■

ודא שכל היחידות מופעלות וסיימו לאתחל.

■

ודא שבדקת את כל הפריטים שברשימת התיוג.

■

אחרי שתוודא שכל הפריטים הקודמים בוצעו או שתעשה שינויים כלשהם ,לחץ על
 .Refreshסמלי אזהרה או שגיאה שנעלמים ,מעידים על תיקון הבעיה.
 Symantecממליצה לתקן את כל הבעיות לפני תחילת הגדרת התצורה הראשונית.

הערה :אם אינך מצליח לפתור בעיות כלשהן מסוג 'שגיאה' אחרי בדיקת כל הפריטים הנ"ל
והרענון ,עצור ופנה לתמיכה הטכנית של .Symantec

6

הדף  Network Configurationכולל את סרגלי המשימות הבאים ,המכילים שדות להזנת
נתונים הרלוונטיים להגדרת קישוריות הרשת:
■

) Create Bondיצירת קישור(  -משמש ליצירת קשר בין שני ממשקי רשת או יותר.

■

 - Tag VLANמשמש להגדרת  VLANsבסביבות הרשת הקיימות.

■

 - Add Static Routeמשמש להוספת תצורת נתיב לרשת שלך.

הרחב כל סרגל משימות כדי להזין את מידע תצורת הרשת הרלוונטי .כל אחת מהפונקציות
עומדת בפני עצמה ,והגדרתן לא צריכה להיות לפי סדר הופעתן.
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הערה :התקני  NetBackupאינם תומכים בהגדרת שתי כתובות  IPששייכות לאותה רשת
משנה .ההתקן פועל עם מערכת ההפעלה  ,Linuxוסוג רשת זה מהווה מגבלה בשלב זה .כל
קשר שתיצור חייב לעשות שימוש בכתובת  IPששייכת לרשת משנה שונה.

הערה :לא ניתן להסיר כתובת  IPאם שם המכשיר המארח מתורגם לכתובת  IPזו.
הזן פרטים מתאימים תחת ) Create Bondצור קישור( באופן הבא:
שדות הזנת נתונים תחת ) Create Bondצור קישור(
■

■

) Network Interfaceממשק הרשת(
לחץ על התיבה הנפתחת ובחר את יציאת אתרנט  NICשבאמצעותה תתחבר לרשת.
Bond Mode
לחץ על התיבה הנפתחת ובחר את צורת הקשר ) (bond modeשבה תשתמש עבור היציאות
שברצונך לקשר.
קישור מאפשר לך לשלב )לצבור( ממשקי רשת מרובים בממשק "מקושר" לוגי יחיד .אופן פעולה
זה של הממשקים הקשורים תלוי במצב .מצב הקשר המוגדר כברירת מחדל הוא .balance-alb
מצבי הקישור הזמינים ברשימה הנפתחת הם כדלקמן:
■ balance-rr
■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

מצבי קישור מסוימים דורשים תצורה נוספת במתג או בנתב .עליך לנקוט משנה זהירות בעת בחירה
במצב קישור.
לקבלת מידע נוסף אודות מצבי קישור ,עיין בתיעוד הבא:
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
לאחר שהזנת את הנתונים המתאימים בכל השדות ,עליך ללחוץ על  +כדי להוסיף את ממשק
הרשת ולבצע  .plumbכדי לקבוע את תצורת הקישור עליך לבחור מספר ממשקים מתוך התיבה
הנפתחת  .Bond Modeעבור כתובות  ,IPv6הזן  64תחת ) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(.
■ ) IP Addressכתובת (IP
הזן את כתובת ה IP-של שרת ההתקנים.
■ ) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(
הזן את כתובת הרשת שמזהה את כתובת ה IP-עבור שרת התקנים זה.
■ לאחר הזנת הנתונים הדרושים בכל השדות ,לחץ על  +כדי לשמור ולהוסיף את קביעות התצורה
של הגדרות הקישור.

הזן פרטים מתאימים תחת ) Tag VLANתיוג  (VLANבאופן הבא:
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שדות הזנת נתונים תחת ) Tag VLANתיוג (VLAN
■

■

■

■

■

■

) Select Interfaceבחר ממשק(
בחר את ממשק הרשת או את שם ההתקן אליהם תרצה לתייג את .VLAN
) Descriptionתיאור(
הזן תיאור עבור  .VLANלדוגמה" ,חשבונות" או "משאבי אנוש".
) VLAN Idמזהה (VLAN
הזן מזהה מספרי בין  1ל 4094-עבור .VLAN
כתובת IP ] IPv4או [IPv6
הזן כתובת  IPv4או כתובת  IPv6שתשמש עבור התקן זה.
) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(
הזן את ערך רשת המשנה שמתאים לכתובת ה.IP-
לחץ על ) Addהוסף( כדי להוסיף את מידע התצורה לתיוג  VLANלסביבת הרשת הקיימת שלך.
כדי להזין מידע לתיוג  VLANנוספים ,לחץ על סמל  +כדי להוסיף שורה חדשה .כדי להסיר שורות
כלשהן ,לחץ על סמל  -הסמוך לשדה ) Subnet Maskמסכת רשת משנה(.

הזן פרטים מתאימים תחת ) Add Static Routeהוסף נתיב סטטי( באופן הבא:
שדות הזנת נתונים תחת Routing Configuration
■

■

■

■

■

7

 Destination IP) IPיעד(
הזן את כתובת ה IP-של הרשת של רשת יעד .הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות
 IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .9
) Destination Subnet Maskכתובת רשת משנה יעד(
הזן את ערך רשת המשנה שמתאים לכתובת תחת .Destination IP
עבור התצורה הראשונית ,שדה זה מכיל ערך ברירת מחדל שלא ניתן לשנות .כאשר אתה קובע
תצורה של נתיב אחר ,עליך להזין את הערך המתאים.
) Gatewayשער(
הזן את הכתובת של נקודת הרשת שמשמשת ככניסה לרשת אחרת .הכתובת יכולה להיות IPv4
או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .9
) Network Interfaceממשק הרשת(
לחץ על התיבה הנפתחת ובחר את יציאת אתרנט  NICשבאמצעותה תתחבר לרשת.
לאחר הזנת הנתונים הדרושים בכל השדות ,לחץ על  +כדי לשמור ולהוסיף את קביעות התצורה
של הניתוב.

בדף ) Host Configurationתצורת מארח( הזן את שם המארח של ההתקן ואת הנתונים
הרלוונטיים לפענוח המארח באופן הבא:
) Host Nameשם
מארח(

הזן את שם התחום המלא ) (FQDNשל ההתקן.
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עבור מערכות :DNS

הזן פרטי ) Domain Name Systemמערכות שמות תחום(:
■

■

■

Domain Name Suffix
הזן את שם הסיומת של שרת ה.DNS-
DNS IP Address(es)
הזן את כתובת הIP-של שרת  ,DNSולאחר מכן לחץ על  +כדי להוסיף
את הכתובת .חזור על פעולה זו עבור כל הכתובות שברצונך להוסיף.
הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות
ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .9
כדי להסיר כתובת ,בחר אותה מתוך הרשימה שמתחת לשדה הזנת
הנתונים ,ולחץ על סמל .x
) Search Domain(s)תחום/י חיפוש(
הזן שם תחום חיפוש ,ולאחר מכן לחץ על  +כדי להוסיף אותו .חזור על
פעולה זו עבור כל תחומי החיפוש שברצונך להוסיף.
כדי להסיר תחום חיפוש ,בחר אותה מתוך הרשימה שמתחת לשדה הזנת
הנתונים ,ולחץ על סמל .x

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
במערכות שאינן
משתמשות ב:DNS-

הזן פרטים תחת ) Host name resolutionפענוח שם מארח(:
■

כדי לערוך את קובץ ) hostsמארחים( בצורה ידנית ,לחץ כאן
אם תרצה ,תוכל להוסיף את כתובת ה ,IP-את שם המארח המלא ,ואת
שם המארח המקוצר ישירות בקובץ  ./etc/hostsלחץ כאן כדי לפתוח
ולערוך את קובץ . /etc/hosts file
כדי להזין יותר משם מקוצר אחד ,הוסף פסיק ללא רווח בין שם לשם.
אם לא תרצה לערוך את הקובץ  ,/etc/hostsהזן את מידע המארח
בשדות הזנת הנתונים הבאים:
■ IP
הזן את כתובת ה IP-של ההתקן.
הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות
ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .9
■ שם מארח מלא
הזן את שם התחום המלא ) (FQHNשל ההתקן.
■ ) Short host nameשם מארח קצר(
הזן את השם הקצר של ההתקן.
כדי להזין יותר משם מקוצר אחד ,הוסף פסיק ללא רווח בין שם לשם.
לאחר הזנת נתונים בכל השדות ,לחץ על  .+הערכים שנוספו מוצגים עתה
מתחת לשדות.

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.

8

בדף ) Password changeשינוי סיסמה( ,הזן סיסמה שתחליף את סיסמת ברירת המחדל,
באופן הבא:
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הערה :אינך נדרש לשנות את סיסמת ברירת המחדל כדי להמשיך בהגדרת התצורה הראשונית.
עם זאת ,כדי להגביר את רמת האבטחה של סביבת העבודה Symantec ,ממליצה לשנות
את הסיסמה באופן תדיר .הקפד לשמור תיעוד של הסיסמה הנוכחית במיקום מאובטח.
Old Admin Password
)סיסמת מנהל קודמת(

הזן את סיסמת ברירת המחדל ).(P@ssw0rd

New Admin Password
)סיסמת מנהל חדשה(

הזן את הסיסמה החדשה.
על הסיסמאות להכיל לפחות שבעה תווים .סיסמה בת שבעה
תווים בלבד מוכרחה לכלול את כל הדרישות הבאות ,בעוד שסיסמה
ארוכה יותר מוכרחה לכלול לפחות שלוש מהדרישות הבאות:
■

אות רישית אחת

■

אות קטנה אחת

■

מספר אחד )(0-9

■

תו מיוחד אחד )!&^({}[]()*@#$%

סיסמאות יכולות להתחיל באות רישית או להסתיים במספר .עם
זאת ,כאשר תווים אלה מופיעים במקומות האמורים לעיל ,הסיסמה
אינה עומדת בדרישות המינימום.
Confirm New Password
)אימות סיסמה חדשה(

הזן שוב את הסיסמה החדשה לצורך אימות.

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.

9

בדף ) Date & Timeתאריך ושעה( ,הזן את התאריך והשעה עבור המכשיר .התאריך והשעה
בשרת המדיה צריכים להיות זהים לתאריך ולשעה בשרת הראשי הקשור.
ניתן להזין את הנתונים בצורה ידנית או להשתמש בשרת  Network Time Protocol)(NTP
כדי לסנכרן את התאריך והשעה של ההתקן באמצעות הרשת.
) Time zoneאזור
זמן(

כדי להקצות אזור הזמן עבור ההתקן ,לחץ על התיבה הנפתחת Time Zone
ובחר את אזור הזמן המתאים או המדינה.

& Specify date
) timeהזן תאריך
ושעה(

כדי להזין את התאריך והשעה בצורה ידנית ,בחר באפשרות זו והזן את הנתונים
הבאים:
■

■

NTP

בשדה הראשון ,הזן את התאריך בתבנית  .mm/dd/yyyyלחילופין ,לחץ
על סמל לוח השנה ובחר את החודש ,היום והשנה הרצויים.
בשדה השני ,הזן את השעה בתבנית  .hh:mm:ssהערכים המוזנים
חייבים להיות בתבנית של  24שעות ).( 00:00:00 - 23:59:59

כדי לסנכרן את ההתקן עם שרת  ,NTPבחר באפשרות זו והזן את כתובת
ה IP-של שרת .NTP

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
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 10בדף ,Alerting and Call Home ,הזן את הפרטים הדרושים כדי לאפשר להתקן לשלוח
התראות או להעלות דוחות סטטוס באמצעות הדוא"ל לשרת .Symantec Call Home
עבור התראות ,הזן פרטים מתאימים תחת ) Alerting Configurationתצורת התראה(
באופן הבא:
שדות הזנת נתונים תחת Alerting Configuration
■

■

■

■

■

■

■

■

) (Notification interval (in minutesמרווח שליחת הודעות )בדקות((
הזן את מרווח הזמן בין שליחת התראות לשרת  Symantec Call Homeהערכים המוזנים צריכים
להיות בכפולות של  15דקות.
) Enable SNMP Alertאפשר התראה באמצעות (SNMP
סמן תיבה זו והזן את את פרטי  SNMPהבאים:
■ ) SNMP serverשרת (SNMP
הזן את שם המארח של שרת  SNMPאו את כתובת ה IP-שלו כדי להגדיר את המחשב.
כתובת ה IP-יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
■ ) SNMP Portיציאת (SNMP
הזן את מספר היציאה של שרת  SNMPכדי לאפשר תקשורת עם ההתקן.
■ ) SNMP Communityקהילת (SNMP
הזן את שם הקהילה שאליה נשלחות ההתראות או המלכודות.
לדוגמה ,ניתן להזין אותם הפרטים שבהם השתמשת עבור ) SNMP serverשרת .(SNMP
תוכל גם להזין שם חברה או שם אחר כגון  ,admin_group publicאו  privateאם לא תזין
שם ,ערך ברירת המחדל הוא .Public
■ הצג את קובץ SNMP MIB
כדי להגדיר את ה SNMP Manager-של ההתקן לקבלת מלכודות הקשורות לניטור חומרה,
לחץ על קישור זה כדי להציג את תוכן קובץ  .MIBלאחר מכן ,העתק את הקובץ למיקום אחר
והשתמש בתוכן כדי לעדכן את .SNMP Manager
ההתקן יכול לקבל מלכודות בפורמט .SNMPv2c
) SMTP serverשרת (SMTP
הזן את שם המארח של שרת  SMTPאו את כתובת ה IP-שלו כדי להגדיר את המחשב.
) Software administrator email addressכתובת דוא"ל של מנהל התוכנה(
הזן את כתובת הדוא"ל של מנהל התוכנה כדי שיוכל לקבל התראות.
) Hardware administrator email addressכתובת דוא"ל של מנהל החומרה(
הזן את כתובת הדוא"ל של מנהל החומרה כדי שיוכל לקבל התראות.
) Sender Email Addressכתובת דוא"ל של השולח(
הזן את כתובת הדוא"ל של ההתקן כדי שהנמענים יוכלו לזהות את מקור ההודעות הנשלחות
אליהם.
) SMTP accountחשבון (SMTP
הזן שם חשבון עבור שרת .SMTP
) Passwordסיסמה(
להגברת הבטיחות ,הזן סיסמה עבור שרת .SMTP

ניתן להגדיר את השרת לשליחת דוחות באמצעות הדוא"ל לשרת  proxyאו לשרת Symantec
.Call Home
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להלן שרתי  proxyנתמכים:
■

Squid

■

Apache

■

TMG

הערה :הגדרות ה proxy-כוללות גם תמיכה באימות .NTLM
עבור  ,Call Homeהזן פרטים מתאימים תחת ) Call Home Configurationתצורת Call
 (Homeבאופן הבא:
שדות הזנת נתונים תחת ) Call Home Configurationתצורת (Call Home
■

■

■

) Enable Call Homeאפשר (Call Home
סמן תיבה זו כדי לאפשר להתקן לשלוח דוחות בדוא"ל לשרת .Symantec Call Home
) Enable proxy serverאפשר שרת (proxy
סמן תיבה זו כדי לאפשר שימוש בשרת  proxyלצורך שליחת הודעות בדוא"ל ,והזן את פרטי שרת
ה proxy-באופן הבא:
) Enable proxy Tunnelingאפשר מנהור (proxy
כדי לאפשר מנהור של  ,proxyסמן תיבה זו והזן את פרטי ה proxy-הבאים:
■ ) Proxy Serverשרת (Proxy
הזן את כתובת ה IP-של השרת.
כתובת ה IP-יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
■ ) Proxy Portיציאת (Proxy
הזן את מספר היציאה של שרת  proxyכדי לאפשר תקשורת עם ההתקן.
■

■

■

) Proxy usernameשם משתמש ב(proxy-
הזן שם המשתמש עבור שרת .proxy
) Proxy passwordסיסמת (proxy
הזן את הסיסמה עבור שרת .proxy
) Test Call Homeבדיקת (Call Home
לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים Symantec ,ממליצה ללחוץ על ) Test Call Homeבדיקת
 (Call Homeכדי לבדוק את תקינות התקשורת עם השרת של .Symantec
אם הבדיקה לא מצליחה ,בדוק כדי לוודא שהזנת את כל השמות ,כתובות ה IP-ומספרי היציאות
בצורה נכונה .אם הבדיקה שוב לא מצליחה ,פנה לתמיכה הטכנית של .Symantec

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
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 11בדף ) Registrationרישום( ,הזן את הפרטים הבאים כדי לרשום את ההתקן בSymantec-
באמצעות האינטרנט:
הערה :רישום התקן  NetBackupמאפשר לך לקבל עדכוני מוצרים ומידע חשוב אחר הנוגע
להתקן.
) Appliance nameשם התקן(

הזן את שם הרשת של השרת.

) Company Nameשם החברה( הזן את השם החברה שלך
) Streetרחוב(

הזן את שם הרחוב )מיקום פיזי( שבו נמצא השרת.

) Cityעיר(

הזן את שם העיר שבה נמצא השרת.

מדינה/מחוז

הזן את שם המדינה או המחוז שבה נמצא השרת.

מיקוד

הזן את המיקוד שבו נמצא השרת.

ארץ

הזן את שם הארץ שבה נמצא השרת.

שם איש קשר

הזן את שמו של איש הקשר הראשי של סביבת הגיבוי שלך ,כגון
מנהל רשת או מנהל גיבוי.

) Contact Numberמספר איש הזן את מספר הטלפון הראשי של איש הקשר .הקפד להזין מספר
טלפון שבו קיים הסיכוי הגדול ביותר להשיג את איש הקשר במקרה
הקשר(
הצורך.
) Contact Emailדוא"ל של איש הזן את כתובת הדוא"ל העסקית של איש הקשר שאת שמו הזנת
קודם לכן.
קשר(

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
 12בדף ) Specify Media Serverציין שרת מדיה( ,הזן את שם השרת הראשי בו אתה מתכנן
להשתמש כשרת המדיה באופן הבא:
■

עבור שרתים ראשיים שלהם שם אחד בלבד וכתובת  IPאחת בלבד:
הזן את שם המארח או את כתובת ה IP-של השרת הראשי ולחץ על ) Addהוסף(.

■

עבור שרתים ראשיים שאוגדו לאשכול או שרתים ראשיים שלהם מספר שמות וכתובות
:IP
הזן את שם המארח הראשון או את כתובת ה IP-הראשונה בשדה ולחץ על  .Addאם
השרת הראשי נמצא באשכול ,הערך הראשון יהיה שם המארח הווירטואלי של האשכול.
הזן באותו אופן כל שם מארח נוסף או כל כתובת  IPנוספת )ערך אחד כל פעם( ולחץ על
 Addאחרי כל הזנה.

■

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
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הערה :אחרי שתלחץ על  ,Nextתהליך הגדרת התפקיד יפעיל את אתחול האחסון .בהתאם
למספר כונני הדיסקים שיש במערכת ,אתחול האחסון עשוי להימשך עד  46שעות .כל
עוד תהליך אתחול האחסון נמשך ,ביצועי הגיבוי והשחזור של המכשיר נפגעים.

 13בדף ) Storage Configurationתצורת אחסון( ,צור שמות עבור יחידות האחסון ומאגרי
הדיסקים שבכוונתך להשתמש בהם ,וקבע את גודל מחיצות הדיסק.
תוכל להגדיר תצורה של מחיצות אחסון עבור AdvancedDisk Deduplication ,),(MSDP
או עבור שניהם.
הערה :אם תבחר להגדיר את התצורה של אחסון  ,MSDPתיווצר מדיניות באופן אוטומטי
כדי להגן על קטלוג  .MSDPסימנטק ממליצה על סקירת המדיניות הזו והפעלתה לאחר
הגדרת התצורה של ההתקן.
AdvancedDisk

הזן את הפרטים הבאים:
■

) Storage Unit Nameשם יחידת אחסון(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את יחידת האחסון .השם
יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם יכול
לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.

■

) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את מאגר הדיסקים.
השם יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם
יכול לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.

■

) Sizeגודל(
קבע את גודל המחיצה על-ידי הזנת ערך מדויק בשדה Size
)גודל( ,או לחץ וגרור את התיבה שבפס האפור לקביעת הגודל
הרצוי .ניתן להגדיר את הגודל ב GB-או ב ,TB-בהתאם לנפח
הזמין המרבי.
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 Deduplication (Disk/MSDP)הזן את הפרטים הבאים:
)דיסק ביטול כפילויות (MSDP -
■ ) Storage Unit Nameשם יחידת אחסון(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את יחידת האחסון .השם
יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם יכול
לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.
■

) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את מאגר הדיסקים.
השם יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם
יכול לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.

■

) Sizeגודל(
קבע את גודל המחיצה על-ידי הזנת ערך מדויק בשדה Size
)גודל( ,או לחץ וגרור את התיבה שבפס האפור לקביעת הגודל
הרצוי .ניתן להגדיר את הגודל ב GB-או ב ,TB-בהתאם לנפח
הזמין המרבי.

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
 14בדף ) Configuration Progressהתקדמות קביעת תצורה( ,ניתן לעקוב אחר התקדמות
ההתקן תוך שהוא מחיל את קלט הנתונים מדפי התצורה השונים.
פרק הזמן הדרוש להשלמת תהליך קביעת התצורה משתנה ממקרה למקרה ותלוי במורכבות
סביבת העבודה.
 15בדף ) Summary of Configurationתקציר קביעת תצורה( ,תוכל להציג את תוצאות
תהליך קביעת התצורה שביצעת .עיין בתוצאות כדי לוודא שתהליך הגדרת התצורה הושלם
בהצלחה.
בדף זה מופיעות גם שגיאות שאירעו בתהליך .אם נתגלו שגיאות ,ייתכן שתצטרך לבצע שוב
את תהליך קביעת התצורה הראשוני.
 16לאחר השלמת התצורה ,המתן כ 10 -דקות להפעלת שירותי  .NetBackupלאחר מכן ,עליך
להשתמש בשם המארח המלא כדי להתחבר מחדש ולהיכנס להתקן.
 17לאחר הגדרת התצורה של כל ההתקנים והבאתם למצב פעיל ,אתה מוכן להתקנת תוכנת
הלקוח במחשבים שברצונך לגבות.
ראו "הורדת חבילות לקוח  NetBackupאל לקוח ממכשיר  ".NetBackupבעמוד .51
ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .54
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הגדרת התצורה הראשונית של מכשיר NetBackup 5330
מהNetBackup Appliance Shell Menu-
נושא זה מתאר את הגדרת התצורה של מכשיר  NetBackup 5330כשהוא חדש או אחרי איפוס
לברירות המחדל של היצרן.
שיטה זו דורשת חיבור ישיר של מחשב נייד ליציאת המכשיר  .eth0)) NIC1את מכשיר NetBackup
 5330ניתן להגדיר כשרת מדיה בלבד.
לפני ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בשרת המדיה ,ודא שכבר ביצעת את המשימות הבאות:
■

וידאת שבשרת הראשי ובשרת המדיה פועלות גרסאות תוכנה תואמות.

■

הוספת את שם שרת המדיה הזה לשרת הראשי שיעבוד איתו.

■

פתחת את היציאות המתאימות בשרת הראשי ,אם יש חומת אש בין השרת הראשי ובין שרת
מדיה זה.
ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .26

■

השלמת את רשימת התיוג של הגדרת התצורה הראשונית.

כדי לבצע הגדרת תצורה ראשונית של מכשיר שרת מדיה  NetBackup 5330מהNetBackup-
Appliance Shell Menu

1

חבר מחשב נייד ליציאת המכשיר  .NIC1לאחר מכן עבור לתיבת הדו-שיח Local Area
.Connection Properties
בכרטיסיה  ,Generalבחר  Internet Protocol (TCP/IP)כך שיהיה מסומן ולאחר מכן
לחץ על .Properties
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בכרטיסיה  ,Alternate Configurationבצע את המשימות הבאות:

■

לחץ על .User Configured
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■

עבור כתובת  ,IPהזן  ,192.168.229 .nnnכאשר  nnnהוא מספר כלשהו בין  2ל-
 ,254מלבד .233

■

עבור מסיכת רשת המשנה ,הזן .255.255.255.0

■

לחץ על .OK

2

במחשב הנייד המחובר להתקן ,פתח הפעלת  SSHל.192.168.229.233-

3

היכנס למכשיר עם פרטי ברירת המחדל להתחברות:
■

admin : User Name

■

P@ssw0rd : Password

הודעת הכניסה מופיעה בתפריט המעטפת ושורת הפקודה מופיעה בתצוגה .Main_Menu
הערה :אינך נדרש לשנות את סיסמת ברירת המחדל כדי להמשיך בהגדרת התצורה הראשונית.
עם זאת ,כדי להגביר את רמת האבטחה של סביבת העבודה Symantec ,ממליצה לשנות
את הסיסמה באופן תדיר .הקפד לשמור תיעוד של הסיסמה הנוכחית במיקום מאובטח .כדי
לשנות את הסיסמה כאשר אתה מחובר אל  ,NetBackup Appliance Shell Menuמתצוגת
 ,Main_Menuהיכנס אל הגדרות < סיסמה.

4

לפני שתתחיל בתצורה הראשונית ,בדוק ואמת את המצב של רכיבי החומרה המחוברים
על-ידי הזנת הפקודה הבאה:
Support > Test Hardware

החיווי  Warningמעיד על בעיה שניתן לתקן מאוחר יותר ומאפשר להמשיך בהגדרת התצורה
הראשונית .עם זאת ,יש בעיות שעשויות להכשיל את הגישה להתקנים המושפעים מהן.
החיווי  Errorמעיד על בעיה קריטית הדורשת פתרון מיידי ורק לאחר מכן ניתן להמשיך
בהגדרת התצורה הראשונית.
אם פלט הפקודה מזהה בעיות ,בדוק את הפריטים הבאים:
■

ודא שכל הכבלים מחוברים ומאובטחים כראוי.

■

ודא שכל כונני הדיסקים מותקנים ומונחים כראוי.

■

ודא שכל היחידות מופעלות וסיימו לאתחל.

■

ודא שבדקת את כל הפריטים שברשימת התיוג.

■

לאחר בדיקת הפריטים הנ"ל ,הפעל את הפקודה שוב .סמלי אזהרה או שגיאה שנעלמים,
מעידים על תיקון הבעיה Symantec .ממליצה לתקן את כל הבעיות לפני תחילת הגדרת
התצורה הראשונית.

הערה :אם אינך מצליח לפתור בעיות  Errorכלשהן אחרי בדיקת כל הפריטים הנ"ל והפעלה
מחדש של הפקודה ,עצור ופנה לתמיכה הטכנית של .Symantec
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5

דרך התצוגה  ,Network < Main_Menuהזן את הפקודה הבאה כדי להגדיר את כתובת
ה IP-של רשת יחידה שברצונך לחבר את המכשיר שלך אליה.
[InterfaceNames] GatewayIPAddressNetmaskIPAddress Configure

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-החדשה Netmask ,הוא מסיכת הרשת
ו GatewayIPAddress-הוא שער ברירת המחדל עבור הממשק .האפשרות
] [InterfaceNamesהיא אופציונלית.
 IP Addressאו  Gateway IP Addressיכולים להיות כתובת  IPv4או  .IPv6רק כתובות
 IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
זכור שאינך יכול להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת  IPv6באותה פקודה .לדוגמה ,אין
באפשרותך להשתמש ב ..Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1-עליך
להשתמש בConfigure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1-
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .9
אם ברצונך לקבוע תצורה של רשתות מרובות ,עליך לקבוע תחילה את התצורה של כתובת
ה IP-של כל רשת שברצונך להוסיף .לאחר מכן עליך לקבוע את התצורה של כתובת השער
עבור כל רשת שהוספת .עליך להקפיד להוסיף תחילה את כתובת השער המוגדרת כברירת
מחדל .השתמש בשתי הפקודות הבאות:
קבע את התצורה של כתובת ה IP-השתמש באחת מהפקודות הבאות ,בהתאם לכתובת  IPv4או
 IPv6שאתה קובע את תצורתה עבור ממשק הרשת:
של כל רשת
כדי לקבוע את התצורה של כתובת ה IPv4-של ממשק רשת:
[InterfaceName] NetmaskIPAddress IPv4
כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-החדשה Netmask ,הוא
מסיכת הרשת ו [InterfaceName] -הוא אופציונלי .חזור על
פקודה זו עבור כל כתובת  IPשברצונך להוסיף.
כדי לקבוע את התצורה של כתובת ה IPv6-של ממשק רשת:
Prefix> [InterfaceNames]> <IP Address> IPv6
כאשר  IPAddressהוא כתובת הIPv6- Prefix ,הוא אורך
הקידומת ו [InterfaceName]-הוא אופציונלי.
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קביעת התצורה של כתובת השער GatewayIPAddress Gateway Add
עבור כל רשת שהוספת
]]TargetNetworkIPAddress] [Netmask
[[InterfaceName
כאשר  GatewayIPAddressהוא השער עבור הממשק
וTargetNetworkIPAddress- Netmask ,וInterfaceName-
הם אופציונליים .חזור על פקודה זו כדי להוסיף את השער לכל
רשתות היעד.
 Gateway IP Addressאו  TargetNetworkIPAddressיכולים
להיות כתובת  IPv4או .IPv6
זכור שאינך יכול להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת IPv6
באותה פקודה .לדוגמה ,אין באפשרותך להשתמש בGateway-
 .Add 9ffe::3 255.255.255.0 eth1עליך להשתמש
.Gateway Add 9ffe::3 6ffe::
ב64 eth1-

6

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להגדיר את שם תחום
ה DNS-של ההתקן.
הערה :אם אינך משתמש ב ,DNS-באפשרותך להמשיך לשלב .7
Name DNS Domain

כאשר  Nameהוא שם התחום החדש עבור ההתקן.

7

מתוך  < Main_Menuהתצוגה  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף את שם
שרת ה DNS-לתצורת ההתקן.
IPAddress DNS Add NameServer

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-של שרת ה.DNS-
הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .9
כדי להוסיף כתובות  IPמרובות ,השתמש בפסיק כדי להפריד בין הכתובות ,ואל תשתמש
ברווחים.

8

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף תחום חיפוש
 DNSלתצורת ההתקן כדי שההתקן יוכל לפענח את שמות המארח הנמצאים בתחומים שונים:
SearchDomain DNS Add SearchDomain

כאשר  SearchDomainהוא תחום היעד שיש להוסיף כדי לבצע חיפוש.
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9

שלב זה אופציונלי .הוא מאפשר לך להוסיף את כתובות ה IP-של מארחים אחרים בקובץ
המחשבים המארחים של ההתקן.
מהתצוגה  ,Network < Main_Menuהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף ערכי מארח
לקובץ המחשבים המארחים בהתקן.
ShortNameFQHNIPAddress Hosts Add

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IPv4-או הIPv6- FQHN ,הוא שם המארח המלא
ו ShortName-הוא שם המארח הקצר.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .9
 10מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להגדיר את שם המארח
עבור ההתקן.
Name Hostname Set

כאשר  Nameהוא שם המארח המלא.
שלב זה קובע מחדש את תצורת  NetBackupכדי לפעול עם שם המארח החדש .ייתכן
שהשלמת תהליך זה תימשך זמן מה.
בכדי שהפקודה  Hostname setתפעל ,דרושה כתובת  IPv4אחת לפחות .לדוגמה ,ייתכן
שתרצה להגדיר את שם המארח של מארח ספציפי ל .v46-כדי לעשות זאת ,ודא תחילה
שהמארח הספציפי כולל כתובת  IPv4אחת לפחות ולאחר מכן הפעל את הפקודה הבאה.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

 11בנוסף להגדרות תצורת הרשת לעיל ,תוכל גם להשתמש בתצוגה Network < Main_Menu
)רשת( כדי ליצור קישור וכדי להוסיף תיוג ל VLAN-במהלך הגדרת התצורה הראשונית של
ההתקן שלך.
■

כדי ליצור קישור בין שני ממשקי רשת או יותר ,השתמש בפקודה הבאה:
Network > LinkAggregation Create

■

כדי לתייג  VLANלממשק פיזי או ממשק קישור ,הזן את הפקודה הבאה:
Network > VLAN Tag

למידע מפורט על אפשרויות הפקודה  LinkAggregationו ,VLAN-עיין במדריך NetBackup
) Appliance Command Reference Guideמדריך עיון לפקודות התקן .(NetBackup
 12מהתצוגה  Main_Menu < ) Networkתפריט ראשי < רשת( ,השתמש בפקודות הבאות
כדי להגדיר את אזור הזמן ,התאריך והשעה של ההתקן:
■

הגדר את אזור הזמן באמצעות הפקודה הבאה:
TimeZone Set

בחר באזור הזמן המתאים מתוך הרשימה המוצגת.
■

הגדר את התאריך והשעה באמצעות הפקודה הבאה:
 earHHMMSSDayMonth Date Set
Y
כאשר  Monthהוא שם החודש.
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כאשר  Dayהוא היום בחודש מ 0-עד .31
כאשר  HHMMSSהוא השעה ,הדקה והשניות במבנה  24שעות .השדות מופרדים בתווי
נקודתיים ).(HH:MM:SS
כאשר  Yearהוא השנה הקלנדרית ,מ 1970-עד .2037
 13מהתצוגה  ,Main_Menu > Settingsהשתמש בפקודות הבאות כדי להזין את שם שרת
ה SMTP-ואת כתובות הדואר האלקטרוני עבור התראות כשל מכשיר.
הזנת שם שרת הSMTP-

[acct] [pass] smtp Email SMTP Add
כאשר  smtpהוא שם המארח של שרת ה SMTP-של היעדacct ,
הוא שם החשבון עבור אימות לשרת ה SMTP-ו pass-הוא
הסיסמה עבור אימות לשרת ה.SMTP-

הזנת כתובות דואר אלקטרוני

eaddr Email Software Add
כאשר  eaddrהוא כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לקבל
התראות כשל מההתקן.
כדי להזין כתובות מרובות ,הפרד בין הכתובות בעזרת נקודה
ופסיק.
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 14זהה את השרת הראשי שיעבוד עם שרת מדיה זה.
הערה :לפני שתמשיך ,בדוק שהוספת את שם שרת המדיה הזה לשרת הראשי .ראו "קביעת
תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .26
מהתצוגה  ,Appliance < Main_Menuהפעל את הפקודה הבאה:
MasterServer Media

כאשר  MasterServerהוא שרת ראשי עצמאי ,שרת ראשי מרובה-חיבורים או שרת ראשי
מקובץ באשכולות .להלן הגדרה של כל אחד מתרחישים אלה:
שרת ראשי עצמאי

תרחיש זה מציג שם מארח שרת ראשי אחד .שם זה אינו צריך
להיות שם מלא ,כל עוד ההתקן שלך מזהה את השרת הראשי
ברשת .להלן דוגמה לאופן שבו הפקודה תיראה.
MasterServerName Media

שרת ראשי מרובה-חיבורים

בתרחיש זה ,השרת הראשי כולל יותר משם מארח אחד המשויך
אליו .עליך להשתמש בפסיק כדי להפקיד בין שמות המארח .להלן
דוגמה לאופן שבו הפקודה תיראה.
MasterNet1Name,MasterNet2Name Media

שרת ראשי מקובץ באשכולות

בתרחיש זה ,השרת הראשי נמצא באשכול Symantec .ממליצה
לציין תחילה את שם האשכול ,אחריו את הצומת הפעיל ולבסוף
את הצמתים הלא פעילים באשכול .רשימה זו דורשת להפריד בין
שמות הצומת בעזרת פסיק .להלן דוגמה לאופן שבו הפקודה
תיראה.
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName

שרת ראשי מקובץ באשכולות
מרובה-חיבורים

בתרחיש זה ,השרת הראשי נמצא באשכול וכולל יותר משם מארח
אחד המשויך אליו Symantec .ממליצה לציין תחילה את שם
האשכול ,אחריו את הצומת הפעיל ולבסוף את הצמתים הלא
פעילים באשכול .רשימה זו דורשת להפריד בין שמות הצומת
בעזרת פסיק .להלן דוגמה לאופן שבו הפקודה תיראה.
,MasterClusterName,ActiveNodeName Media
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
כדי למנוע בעיות עתידיות ,כאשר אתה מבצע את קביעת התצורה
של תפקיד ההתקן Symantec ,ממליצה לספק את כל שמות
השרתים הראשיים המשויכים.

הערה :לאחר שהזנת את שמות השרתים הראשיים ,מתחיל תהליך אתחול האחסון .בהתאם
למספר כונני הדיסקים במערכת ,השלמת האתחול של האחסון עשויה לארוך עד  46שעות.
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כתוצאה מכך ,כל עוד תהליך אתחול האחסון נמשך ,ביצועי הגיבוי והשחזור של המכשיר
נפגעים.
 15לאחר שיתחיל תהליך האתחול של האחסון ,יופיעו מנחי אחסון הדיסק עבור AdvancedDisk
ומחיצות Deduplication )) (MSDPביטול כפילויות(.
כדי לקבוע תצורה של מחיצות אחסון ,עליך לבצע את הפעולות הבאות:
■

הזן את גודל מאגר האחסון ב GB-או ב.TB-
כדי לדלג על הגדרת גודל מאגר האחסון של מחיצה כלשהי ,הזן  0כאשר תתבקש להזין
גודל .כדי להשאיר את מאגר האחסון בגודל הנוכחי ,הקש .Enter

■

הזן את שם מאגר הדיסקים.
שמות ברירת המחדל הם  dp_adv_<hostname>עבור AdvancedDisk
ו dp_disk_<hostname>-עבור  .Deduplication (MSDP)כדי לשמור על שמות ברירת
המחדל ,הקש .Enter

■

הזן את שם מאגר האחסון.
שמות ברירת המחדל הם  stu_adv_<hostname>עבור AdvancedDisk
ו stu_disk_<hostname>-עבור  .Deduplication (MSDP)כדי לשמור על שמות ברירת
המחדל ,הקש .Enter

מנחי האחסון יופיעו בסדר הבא:
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

לאחר שתגדיר את מחיצות האחסון ,סיכום של תצורת האחסון יופיע עם המנחה הבא:
[Do you want to edit the storage configuration? [yes, no

הקלד ) yesכן( כדי לערוך שינויים כלשהם ,או הקלד  noכדי לשמור את התצורה הנוכחית.
 16לאחר הגדרת התצורה של כל ההתקנים והבאתם למצב פעיל ,אתה מוכן להתקנת תוכנת
הלקוח במחשבים שברצונך לגבות.
ראו "הורדת חבילות לקוח  NetBackupאל לקוח ממכשיר  ".NetBackupבעמוד .51
ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .54
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פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

על אודות השימוש ביציאה  NIC1 (eth0)בהתקני NetBackup

■

הורדת חבילות לקוח  NetBackupאל לקוח ממכשיר .NetBackup

■

הורדת  NetBackup Administration Consoleלמחשב  Windowsממכשיר NetBackup

■

התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSוNFS-

על אודות השימוש ביציאה ) NIC1 (eth0בהתקני NetBackup
לפי ברירת המחדל NIC1 (eth0) ,מוגדרת במפעל לכתובת  IPמספר  .192.168.229.233כתובת
הרשת הפרטית היא שמורה ,כדי לספק תקשורת ישירה ממחשב נייד ,כדי לבצע את התצורה
הראשונית NIC1 (eth0) .אינה מחוברת בדרך כלל לסביבת הרשת שלך.
לאחר השלמת התצורה הראשונית ,תוכל לחבר את  NIC1 (eth0)לרשת ניהול שאינה מספקת
העברת נתונים לגיבוי כלשהי .אולם ,ייתכן שתצטרך לשנות את ברירת המחדל של כתובת  IPאם
הרשת העיקרית שלך משתמשת באותו טווח כתובות  .IPהתקני  NetBackupאינם תומכים בשימוש
בתצורת רשת כלשהי בטווח בו משתמש ממשק הניהול של .NIC1 (eth0)
לדוגמה ,אם  NIC2 (eth1)מוגדרת לטווח הכתובות  ,192.168.x.xתהיה חייב לשנות את ברירת
המחדל של כתובת  IPשל  NIC1 (eth0)לטווח כתובות  IPשונה.
כדי לשנות את כתובת  IPשל  NIC1 (eth0)לאחר השלמת התצורה הראשונית ,בצע אחת מהפעולות
הבאות.
■

מNetBackup Appliance Web Console-
לאחר התחברות להתקן ,לחץ על ) Settings > Network > Network Settingsהגדרות
< רשת < הגדרות רשת( .באזור ) Network Configurationתצורת רשת( ,ערוך את הגדרת
כתובת  IPv4של .NIC1 (eth0)
לקבלת מידע נוסף ,עיין ב) NetBackup Appliance Administrator's Guide-מדריך למנהל
מערכת של התקן .(NetBackup

■

מNetBackup Appliance Shell Menu-
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לאחר התחברות להתקן ,השתמש בפקודה ) Network > IPv4רשת <  (IPv4כדי לשנות
את כתובת  IPשל .NIC1 (eth0)
לקבלת מידע נוסף ,עיין ב) NetBackup Appliance Command Reference Guide-מדריך
פקודות של התקן .(NetBackup

הורדת חבילות לקוח  NetBackupאל לקוח ממכשיר
.NetBackup
ניתן להוריד תוכנת לקוח  NetBackupממכשיר  NetBackupללקוח כלשהו שברצונך לגבות .בדף
הכניסה של  NetBackup Appliance Web Consoleבחלק  Download Packagesניתן
להוריד את חבילות הלקוח.
החבילות מופיעות בתיבה הנפתחת לפי סוג מערכת ההפעלה כדלהלן:
■

) Allהכל(

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

■

VMware vCenter Plug-in

הערה :אם ברצונך להוריד חבילות של  ,Linux ,UNIX ,Solaris AIXאו  ,BSDסימנטק ממליצה
להשתמש ב GNU tar-גרסה  1.16ואילך לחילוץ כל חבילות .tar
לקבלת מידע נוסף ,עיין בהוראה הטכנית הבאה באתר התמיכה של סימנטק:
http://www.symantec.com/docs/TECH154080
בנוסף להוראות ההורדה ,הנוהל גם כולל את הצעדים לחילוץ ולהתקנה של הקבצים שיורדו במחשב
הלקוח.
כדי להוריד חבילות לקוח  NetBackupאל לקוח ממכשיר .NetBackup

1

היכנס ללקוח שברצונך לגבות.

2

פתח חלון דפדפן והזן את כתובת  URLשל המכשיר.

3

במרכז דף הנחיתה ,במקטע ) Download Packagesהורדת חבילות( ,לחץ על התיבה
הנפתחת כדי לראות את רשימת החבילות.
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4

לחץ לחיצה ימנית על החבילה הנבחרת וציין את המיקום בלקוח אליו יש להוריד אותה.
מיקומים לדוגמה:
■

בפלטפורמות  ,Windowsהורד את החבילה לתיקייה  C:\tempאו לשולחן העבודה.
כדי לקבוע את סוג החומרה שבמערכת  Windowsשברשותך ,לחץ עם הלחצן הימני על
המחשב שלי ובחר מאפיינים.

■

בפלטפורמות  Linuxאו  ,UNIXהורד את החבילה לתיקייה . /tmp

הערה :אם מופיעה ההודעה ) No packages foundלא נמצאו חבילות( לאחר שביצעת
בחירה ,חבילת הלקוח אינה מותקנת כעת במכשיר .סביר שיקרה מצב כזה אחרי התקנה
מחדש של תמונת מערכת ההפעלה ) (reimageבמכשיר מהתקן דיסק און קי .כדי להוריד
את חבילות הלקוח אל המכשיר ולהתקין אותן ,עיין במדריך Symantec NetBackup
 .Appliance Administrator's Guideבפרק "Managing a NetBackup Appliance from
 ,"the NetBackup Appliance Web Consoleעיין בנושא "Uploading NetBackup
appliance software release updates or client packages using a manual download
."method

5

חלץ החבילה באמצעות  zipאו .tar

6

התקן את תוכנת הלקוח כדלהלן:

7

■

מערכות Windows
לחץ על הקובץ .setup.exe

■

מערכות UNIX
הפעל את קובץ הScript- . .install

לאחר שהתקנת בהצלחה את תוכנת הלקוח ,הוסף את שם השרת הראשי של ההתקן ללקוח
כדלהלן:
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מערכות Windows
■

■

■

■

■

■

לאחר התקנת  NetBackupבלקוח ,פתח את
הממשק .Backup, Archive, and Restore
Start > All Programs > Symantec
NetBackup > Backup, Archive, and
) Restoreהתחל < כל התוכניות <
< Symantec NetBackup Backup,
Archive, and Restore
בממשק ,Backup, Archive, and Restore
בחר File > Specify NetBackup
) Machines and Policy Type...קובץ <
ציון מחשבי  NetBackupוסוג מדיניות(...
בתיבת הדו-שיח Specify NetBackup
) Machines and Policy Typeציון מחשבי
 NetBackupוסוג מדיניות( ,הזן את שם השרת
בשדה Server to use for backups and
) restoresשרת המיועד לגיבויים ושחזורים(.
כעת לחץ על ) Edit Server Listעריכת
רשימת השרתים( ולחץ על ) OKאישור(.
בתיבת הדו-שיח המוצגת ,הזן את שם המארח
המלא של השרת הראשי של ההתקן ולחץ על
) OKאישור(.
סגור את הממשק Backup, Archive, and
.Restore
הפעל מחדש את NetBackup Client
 Servicesעל ידי פתיחת מנחה הפקודה של
 .Windowsכעת ,הזן services.msc
והקש .Enter

מערכות UNIX
■

בלקוח ,נווט אל המיקום הבא:
cd /usr/openv/netbackup

■

הזן  lsכדי לראות את תוכן הספריה.

■

פתח את הקובץ  bp.confבעורך טקסט.

■

הזן את שם המארח המלא של השרת הראשי
של ההתקן.
שמור את השינויים שביצעת וסגור את הקובץ.

■

ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .54
ראו "הורדת  NetBackup Administration Consoleלמחשב  Windowsממכשיר "NetBackup
בעמוד .53

הורדת  NetBackup Administration Consoleלמחשב
 Windowsממכשיר NetBackup
ניתן להוריד את תוכנת  NetBackup Administration Consoleממכשיר  NetBackupאל מחשב
 Windowsבו תרצה להשתמש כדי לגשת למכשיר .אין צורך להתקין במחשב  Windowsאת
 NetBackupכדי להשתמש בקונסולת הניהול .דף ההתחברות של NetBackup Appliance Web
 Consoleמספק מקטע ) Download Packagesהורדת חבילות( כדי להוריד את חבילת
.NetBackup Administration Console
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בנוסף להוראות ההורדה ,הנוהל גם כולל את הצעדים לחילוץ ולהתקנה של הקבצים שיורדו במחשב
הלקוח.
כדי להוריד את  NetBackup Administration Consoleממכשיר  NetBackupלמחשב Windows

1

התחבר למחשב  Windowsדרכו תרצה לגשת למכשיר.

2

פתח חלון דפדפן והזן את כתובת  URLשל המכשיר.

3

במרכז דף הנחיתה ,במקטע ) Download Packagesהורדת חבילות( ,לחץ על התיבה
הנפתחת ובחר את .Windows

4

כאשר שם החבילה מופיע בתיבה הנפתחת ,לחץ עליו לחיצה ימנית ובחר את Download
) Linked Fileהורד קובץ מקושר( או את ) Download Linked File Asהורד קובץ מקושר
בשם( ,וציין את המיקום אליו יש להוריד את החבילה במחשב .Windows
לדוגמה ,הורד את החבילה אל  C:\tempאו לשולחן העבודה.

5

פרוס את החבילה.

6

התקן את תוכנת קונסולת הניהול כדלהלן:
■

בלקוח ,נווט אל הספרייה .Addons/JavaInstallFiles

■

לחץ על הקובץ .setup.exe

ראו "הורדת חבילות לקוח  NetBackupאל לקוח ממכשיר  ".NetBackupבעמוד .51
ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .54

התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי
 CIFSוNFS-
לאחר השלמת קביעת התצורה של ההתקן ,באפשרותך להשתמש בהליכים הבאים כדי להתקין
את תוכנת לקוח  Windowsו UNIX-בלקוחות הנמצאים בשימוש עם התקני  .NetBackupהליכים
אלה מסבירים כיצד להשיג את חבילות התוכנה באמצעות  CIFSאו שיתוף .NFS
הערה :אם ברשותך לקוחות  NetBackupקיימים שברצונך להשתמש בהם ביחד עם השרת הראשי
של ההתקן ,עליהם להיות בגרסה  6.0ואילך .עבור לקוחות אלה ,עליך רק להוסיף את שם השרת
הראשי של ההתקן ללקוח.
כדי להתקין את תוכנת לקוח  NetBackupבלקוח  UNIXבאמצעות שיתוף NFS

1

במחשב לקוח  UNIXשבו ברצונך להתקין את תוכנת לקוח  ,NetBackupהתחבר כבסיס.

2

טען את שיתוף  NFSהבא:
/inst/client:<appliance_name>
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3

4

עיין בקבצים בספריית שיתוף ה .NFS-קבצים הדומים לקבצים הבאים מופיעים:
.packages

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

הפעל את קובץ הScript- .unix-client-install
פעולה זו מתקינה את תוכנת לקוח .NetBackup

5

הוסף את שם השרת הראשי של ההתקן לקובץ  bp.confבלקוח באופן הבא:
■

בלקוח ,נווט אל המיקום הבא:
cd /usr/openv/netbackup

■

הזן  lsכדי לראות את תוכן הספריה.

■

פתח את הקובץ  bp.confבעורך טקסט.

■

הזן את שם המארח המלא של השרת הראשי של ההתקן.

■

שמור את השינויים שביצעת וסגור את הקובץ.

ראו "הורדת חבילות לקוח  NetBackupאל לקוח ממכשיר  ".NetBackupבעמוד .51
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