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مجموعة من خيارات الدعم التي تتيح لك مرونة تحديد مقدار الخدمة الصحيح ألية منظمة بأي حجم
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www.symantec.com/business/support/
سيتم توفير كافة خدمات الدعم بالتوافق مع اتفاقية الدعم الخاصة بك وسياسة الدعم الفني للمشروعات السابقة والسارية
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الفصل

1

مقدمة
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

نظرة عامة على المنتج

■

اللوحة األمامية للجهاز

■

اللوحة الخلفية للجهاز

■

مجموعات قاعدة بطاقة إضافية  PCIeوأرقام الفتحات

■

اللوحة األمامية لرف التخزين

■

اللوحة الخلفية لرف التخزين

■

حول تهيئة IPMI

■

وثائق المنتج

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

اللوحة األمامية للجهاز
تحتوي اللوحة األمامية من الجهاز على  12فتحة محرك أقراص صلبة ولوحة مؤشرات .LED

مقدمة
اللوحة األمامية للجهاز

يحتوي كل جهاز  NetBackup 5230على  12فتحة لألقراص .وقد تم ترقيم الفتحات من  0إلى  ،11بدءًا من
الزاوية اليسرى السفلية .ويحتوي الجهاز على قرصين  SASمثبتين في الفتحات  0و ،1ويتم استخدامهما لنظام التشغيل
ولدعم  RAID1المعكوس .ويتيح القرصان النشطان تبديل أحد القرصين أثناء تشغيل الجهاز.
يتم تثبيت ثمانية أقراص تخزين في الفتحات من  4وحتى  .11يوجد القرص البديل في الفتحة  ،11في الركن العلوي
األيمن من الجهاز.
يتم وضع دوائر حمراء حول محركات أقراص النظام .ويتم وضع دوائر صفراء حول محركات أقراص التخزين.

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

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

عناصر تحكم وميزات اللوحة األمامية لجهاز NetBackup

الرقم

الوصف

1

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

2

مؤشر  LEDلنشاط محرك األقراص الصلبة

3

زر معرف النظام مزود بمؤشر  LEDمدمج

4

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

5

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

6

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

7

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

9

مقدمة
اللوحة األمامية للجهاز

الجدول 1-1

عناصر تحكم وميزات اللوحة األمامية لجهاز NetBackup

الرقم

الوصف

8

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

9

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

10

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

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

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

مؤشرات  LEDلوحدة محرك األقراص

الرقم

الوصف

اللون

ما يشير إليه

1

مؤشر  LEDللحالة

غير مضيء

ال توجد أعطال

برتقالي ثابت

عطل في القرص

برتقالي وامض

إعادة إنشاء  RAIDقيد التقدم.

2

مؤشر  LEDللنشاط

غير مضيء باألخضر الثابت

دوران منخفض للقرص.

أخضر وامض

ال يوجد نشاط للقرص.

أخضر وامض أحيانًا

دوران زائد للقرص.
تمت معالجة األوامر.

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

10

مقدمة
اللوحة الخلفية للجهاز

راجع "اللوحة الخلفية للجهاز" في الصفحة .11

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

الجدول 1-3

اللوحة الخلفية لجهاز NetBackup

الرقم

الوظيفة

 1و2

وحدات اإلمداد بالطاقة رقم  1ورقم 2

3

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

 4و 5و6

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

7

موصل DB-15 VGA

8

المنفذ التسلسلي أ ) RJ45محجوز(

9

موصالت USB

10

منفذ التحكم عن بُعد )(IPMI

11

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

12

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

13

المنفذ التسلسلي ب )محجوز(

راجع "اللوحة األمامية لرف التخزين" في الصفحة .12
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مقدمة
مجموعات قاعدة بطاقة إضافية  PCIeوأرقام الفتحات

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

قواعد البطاقات اإلضافية  PCIوأرقام الفتحات

ةيفاضإ ةقاطب1
ةحتف6
ةحتف5
ةحتف4

ةيفاضإ ةقاطب2
ةحتف3
ةحتف2
ةحتف1

راجع "اللوحة األمامية لرف التخزين" في الصفحة .12

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

الجدول 1-4

مؤشرات حالة  LEDلمحرك أقراص رف تخزين (Symantec (1

اسم مؤشر LED

الحالة

الوصف

حالة القرص

أخضر

التشغيل العادي

برتقالي

التشغيل غير العادي أو التوقف عن التشغيل

أخضر

التشغيل العادي

برتقالي

التشغيل غير العادي أو التوقف عن التشغيل

الطاقة/النشاط

الجدول 1-5

مؤشرات حالة  LEDلنظام رف تخزين (Symantec (2

اسم مؤشر LED

الحالة

الوصف

الطاقة

غير مضيء

إيقاف تشغيل

أخضر ثابت

تشغيل

غير مضيء

إيقاف تشغيل

أخضر ثابت

تشغيل

برتقالي

مصدر اإلمداد بالطاقة غير متصل

أحمر

مصدرا اإلمداد بالطاقة غير متصلين

محجوز

ال يوجد

ال يوجد

النشاط  1لوحدة
اإلدخال/اإلخراج

غير مضيء

ال يوجد نشاط

وميض أخضر

النشاط

حالة الغلق العام

النشاط  2لوحدة إدخال/إخراج غير مضيء

خفقان

ال يوجد نشاط

وميض أخضر

النشاط

غير مضيء

النظام قيد إيقاف التشغيل

وميض أخضر

التشغيل العادي

تتم تسمية الـ  16محرك أقراص الموجودة في رف التخزين كما هو مبين .محرك األقراص الموجود في الفتحة 16
احتياطي.

راجع "اللوحة الخلفية لرف التخزين" في الصفحة .14
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مقدمة
اللوحة الخلفية لرف التخزين

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

الجدول 1-6

اللوحة الخلفية لرف التخزين

الرقم

العنصر

التفاصيل

1

مؤشر  LEDلمنفذ SAS_IN

غير مضيء  -ال يتوفر ارتباط

2

منفذ SAS_IN

متصل بجهاز NetBackup

3

منفذ SAS_OUT

متصل برف التخزين الثاني ،في حالة استخدامه

4

مؤشر منفذ SAS_OUT

غير مضيء  -ال يتوفر ارتباط

5

مؤشر وحدة اإلدخال/اإلخراج

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

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

اللوحة الخلفية لرف التخزين

الجدول 1-6

التفاصيل

الرقم

العنصر

6

مؤشر  LEDلمصدر اإلمداد بالطاقة غير مضيء  -غير متصل بمصدر الطاقة
أخضر ثابت  -الطاقة جيدة
وميض أخضر  -مصدر اإلمداد بالطاقة قيد التشغيل
أحمر  -ال يمكن تشغيل الطاقة

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

حول تهيئة IPMI
توفر واجهة إدارة النظام األساسي الذكية )أو  (IPMIقدرات إدارة ومراقبة بشكل مستقل عن وحدة المعالجة المركزية
والبرنامج الثابت ونظام التشغيل للنظام المضيف .يمكنك تهيئة النظام الفرعي  IPMIلتطبيقاتك .يمكن توصيل النظام
الفرعي  IPMIباستخدام منفذ اإلدارة عن بُعد ،الموجود في اللوحة الخلفية للجهاز.
يوضح الشكل التالي منفذ اإلدارة عن بُعد )أو منفذ  (IPMIعلى اللوحة الخلفية لجهاز :5230

ذفنم

IPMI

يكون منفذ  IPMIمفيدًا بعد توقف تشغيل النظام المتصل نتيجة النقطاع التيار الكهربي غير المتوقع .في حالة عدم
التمكن من الوصول إلى الجهاز بعد عودة التيار الكهربي ،يمكنك استخدام كمبيوتر محمول أو كمبيوتر سطح مكتب
للوصول إلى الجهاز عن بُعد باستخدام اتصال شبكة بالجهاز بدالً من نظام تشغيل أو تسجيل الدخول .حيث يمكّنك
ذلك من التحكم في الجهاز ومراقبته حتى في حالة إيقاف تشغيله أو عدم استجابته أو بدون أي نظام تشغيل.
يوضح المخطط التالي كيفية عمل :IPMI
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مقدمة
وثائق المنتج

فيكلمعي IPMI؟

ةكبشلا
مادختساب ةهجاو
نملوصولاهيلإ
زاهج
Symantec NetBackup

ذفنم ةرادإلا نع ب ُدع

مادختسابIPMI
ةرادإ جراخقاطنلا
ةدحو ةرادإلا نع ب ُدع

فيما يلي بعض استخدامات  IPMIاألساسية:
■

إدارة جهاز توقف عن التشغيل أو ال يستجيب .باستخدام  ،IPMIيمكنك تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله أو إعادة
تشغيله من مكان بعيد.

■

يوفر إدارة خارج النطاق ويساعد في إدارة المواقف حيث يكون الوصول الطبيعي المحلي إلى الجهاز غير ممكن
أو غير مفضل كمكاتب فرعية ومركز بيانات بعيد.

■

في حالة عدم إمكانية الوصول إلى الجهاز باستخدام واجهات شبكة منتظمة ،فيمكنك الوصول إلى NetBackup
 Appliance Shell Menuعن بُعد باستخدام .IPMI
مالحظة :يمكن الوصول إلى  NetBackup Appliance Shell Menuفقط باستخدام واجهة  .IPMIال
يمكن الوصول إلى  NetBackup Appliance Web Consoleباستخدام واجهة .IPMI

■

إعادة عرض الجهاز من واجهة  IPMIباستخدام إعادة توجيه .ISO

■

مراقبة صحة الجهاز من مكان بعيد.

■

تجنب فوضى الكابالت واألجهزة كحلول ) (KVMلوحة المفاتيح والشاشة والماوس.

وثائق المنتج
يتوفر هذا المستند للعمالء والمستخدمين.
الجدول  1-7والجدول  1-8يقوم بسرد مستندات جهاز  NetBackup 5230ورف تخزين .Symantec
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مقدمة
وثائق المنتج

الجدول 1-7

الوثائق ذات الصلة بجهاز  NetBackupوأرفف تخزين Symantec

المستند

الوصف

جهاز Symantec NetBackup 5230
ووصف منتج رف تخزين Symantec

يصف جميع سمات الجهاز ورف التخزين الملحق .كما ويوفر معلومات عامة
حول السالمة وااللتزام والمعلومات المرتبطة بالبيئة.

دليل السالمة والصيانة لجهاز
 NetBackup 5230ورف تخزين
Symantec

يوفر معلومات السالمة بشكل تفصيلي .ويوفر إرشادات للمراقبة الروتينية
والصيانة الفعلية للجهاز.

الجدول 1-8

الوثائق ذات الصلة بجهاز  NetBackupوبرامج رف تخزين Symantec

المستند

الوصف

دليل التهيئة األولية لجهاز Symantec
NetBackup 5230

يوفرمعلومات إلعداد الجهاز في الشبكة الخاصة بك وإلنشاء أقسام تخزين.

دليل مسؤول جهاز  NetBackupمن
Symantec

يصف سمات برامج جهاز  ،NetBackupوكيفية تنفيذ مجمع تخزين عبر
شبكة الشركة.

مالحظات إصدار جهاز إلغاء التكرار
 NetBackupمن Symantec

سرد المعلومات الهامة إلصدار برنامج محدد.

دليل مرجع أوامر جهاز  NetBackupمن يحتوي على معلومات تفصيلية حول أوامر واقي جهاز .NetBackup
Symantec

راجع  http://www.symantec.com/docs/DOC2792للحصول على وثائق جهاز .NetBackup
راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .8
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الفصل

2

متطلبات التركيب
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة

■

السالمة الكهربية

■

تبديد الحرارة

■

قائمة التحقق البيئية

■

متطلبات تهيئة IPMI

نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة
يحتوي الجهاز ورف التخزين  Symantecعلى وحدة طاقة ،تتصل بمصدر التيار الكهربي المتردد الرئيسي .وتوفر
كلتا الوحدتين ،على كال الجهازين ،طاقة وفيرة في حالة التعطل.
ويتم توفير سلكي طاقة )سلك واحد لكال الجهاز ورف التخزين( .قم بتوصيل كل سلك طاقة بمصدر تيار كهربي متردد
مستقل.
يوضح هذا القسم متطلبات اإلمداد بالطاقة لجهاز قبل تثبيت الجهاز ،تحقق مما إذا كانت وحدة اإلمداد بالطاقة تتوافق
مع ظروف التشغيل السليم للجهاز.

في حالة تثبيت أجهزة متعددة في الموقع ،تحقق من أن توزيع الطاقة في غرفة األجهزة يتوافق مع متطلبات الطاقة.
ينبغي تضمين طاقة اإلدخال القصوى وكمية األجهزة في التخطيط.

متطلبات التركيب
السالمة الكهربية

الجدول 2-1

قيم الطاقة

المكون الفرعي

الجهاز

رف التخزين

أقصى استهالك للطاقة

 750وات

 580وات

نطاق جهد التيار المتردد

 90فولت إلى  132فولت

 100فولت إلى  240فولت

 180فولت إلى  264فولت
نطاق تردد التيار المتردد

 47هرتز إلى  63هرتز

 50هرتز إلى  60هرتز

يحتوي الجهاز على وحدتي طاقة تقدمان وفرة في الطاقة .عند تحديد تثبيت موقع الجهاز وأرفف التخزين ،عليك مراعاة
ما يلي:
راجع "نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة" في الصفحة .18
راجع "تبديد الحرارة" في الصفحة .19
راجع "قائمة التحقق البيئية" في الصفحة .20

السالمة الكهربية
استخدم أفضل الحلول لضمان احتواء بيئتك على اإلعداد السليم ألعمال الكهرباء.
■

تحقق من التأريض السليم للوحدة الرئيسية لإلمداد بالتيار المتردد.

■

يجب توفير حماية من التيار والحمل الزائدين للنظام بالكامل.

■

يجب أن توفر الدوائر وقواطع الدوائر الكهربائية المرتبطة حماية كافية من الطاقة والحمل الزائدين.

■

افصل وحدة اإلمداد بالطاقة عن أحمال التوزيع الكبيرة األخرى أو المحركات لمنع احتمالية حدوث تلف للجهاز.
من أمثلة األنظمة التي تسحب تيارًا بقدر كبير مكيفات الهواء ،أو المصاعد ،أو ماكينات المصانع.

راجع "نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة" في الصفحة .18

تبديد الحرارة
يصف هذا القسم متطلبات تبديد حرارة الجهاز ورف التخزين .قبل تثبيت األجهزة ،تحقق من ما إذا كان تبديد الحرارة
في الموقع يحقق شروط التشغيل المناسبة للجهاز .للحصول على أفضل صيانة وتهوية وتبديد للحرارة ،انتبه إلى ما
يلي عند تثبيت الجهاز ورف التخزين في خزانة األرفف.
■

للحصول على التهوية المالئمة ،ينبغي أن تكون خزانة األرفف بعيدة عن الحوائط المحيطة بمقدار  100سم على
األقل ) 4أقدام( وعن أي خزانة )خزانات( أخرى بمقدار  120سم ) 4أقدام( على األقل.

■

للحفاظ على تدفق هواء حملِي بين الخزانة وغرفة الجهاز ،تأكد من عدم وجود عوائق على جميع جهات الخزينة.

يسحب الجهاز الهواء من اللوحة األمامية ويدوره خالل النظام .وتتخلص المراوح من الهواء من الجانب الخلفي للجهاز.
حيث يتدفق الهواء من األمام إلى الخلف .ويمكن تثبيت طرف الفتحة االختياري على اللوحة األمامية بدون أي تقليل
في حركة الهواء.
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متطلبات التركيب
قائمة التحقق البيئية

قائمة التحقق البيئية
يوضح الجدول التالي قائمة التحقق البيئية التي يتعين إكمالها قبل تثبيت الجهاز.
الجدول 2-2

االعتبارات البيئية

العنصر

المتطلب

إعداد المنشأة

أن تفي األرضية بمتطلبات تحمل الحمل .أن تكون األجهزة الحافظة والمنظمة لألسالك
والساللم والفتحات جاهزة .أن تكون جميع اإلنشاءات كاملة.

تكييف الهواء

في حالة تجاوز درجة الحرارة في الغرفة  35درجة مئوية ،قم بتثبيت مكيفات الهواء التي
يمكن إعادة تشغيلها فور استرداد فشل الطاقة .ال تجعل مكيف الهواء أسفل األجهزة مباشرة.

الحماية من الرطوبة

في حالة كانت الرطوبة النسبية أكبر من  ،70%يجب تثبيت جهاز إزالة الرطوبة .ومن
أمثلة تلك األجهزة مكيف الهواء الذي يوفر وظيفة إزالة الرطوبة أو مزيل الرطوبة الذي
يتم استخدامه ألغراض خاصة .ويجب منع حدوث تسرب للمياه والتقطير والتكاثف جميعها
في غرفة األجهزة.

التسخين

في حالة كانت درجة الحرارة في الغرفة أقل من الحد األدنى المذكور  10درجة مئوية،
سيتطلب األمر توفير أجهزة تسخين.

الوقاية من األتربة

في حالة وجود غرفة األجهزة بالقرب من مصدر محتمل لألتربة أو مواد جسيمية أخرى،
يجب تركيب نافذة مزدوجة مصنوعة من سبيكة األلومونيوم وباب مقاوم للحريق للحماية
من السرقة .ويجب إبعاد األجهزة عن الباب واستخدام عارضة لمنع حدوث التلوث بسبب
األتربة.

الحماية من ضربات الصواعق

يجب أن تحتوي غرفة األجهزة على جهاز واقٍ من الصواعق كمانعة الصواعق أو حاجز
الصواعق .ويجب أن يتشارك تأريض جهاز الحماية من الصواعق والتأريض الوقائي
لغرفة األجهزة جسم تأريض واحدًا.

إضافة إلى ذلك ،تأكد من توفر المتطلبات الخاصة التالية:
■

قبل التثبيت ،تحقق مما إذا كنت بحاجة إلى إرسال شهادة التأهيل الخاصة بشركة التثبيت إلى إدارة الممتلكات
المسؤولة عن موقع التثبيت.

■

قبل النقل ،تأكد من أن أبعاد الجهاز تتوافق مع متطلبات ممرات النقل )مثل المصاعد والممرات(.

أثناء نقل األجهزة ،تجنب التصادم مع األبواب ،أو الحوائط ،أو أية هياكل أخرى .وتجنب لمس سطح المكونات بقفازات
متسخة.
راجع "نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة" في الصفحة .18
راجع "السالمة الكهربية" في الصفحة .19
راجع "تبديد الحرارة" في الصفحة .19

متطلبات تهيئة IPMI
تحقق من متطلبات التهيئة التالية:
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متطلبات التركيب
متطلبات تهيئة IPMI

■

تأكد من وجود بنية تحتية جيدة للشبكة .منفذ اإلدارة عن بُعد  1جيجابايت/ثانية ألجهزة .NetBackup 5230

■

يمكن لمنفذ اإلدارة عن بُعد ضبط سرعة االرتباط الخاصة به تلقائيًا حتى  1جيجابايت في الثانية ألجهزة .5230
مالحظة :إذا تم توصيل  IPMIبمنفذ تبديل يتم التحكم به ،فإن  Symantecتوصي بتهيئة منفذ التبديل على
اإلعداد التلقائي.

■

في حالة وجود جدار حماية بين الجهاز واألجهزة البعيدة التي تدير الجهاز )ككمبيوتر محمول( ،فقم بفتح المنافذ
التالية:
22

SSH

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS

623

KVM

5120

RMM ISO/CD

5123

RMM floppy

5124

CD

5127

SSL

5900

KVM CLI

7578

RMM CLI

7582

SSL

مالحظة :إذا كان لديك شبكة داخلية خاصة ،فتذكر تهيئة اإلعدادات وفقًا لذلك في ترجمة عنوان الشبكة الخاصة
بك ).(NAT

■

يجب تهيئة منفذ اإلدارة عن بُعد كـ  DHCPأو عنوان ثابت.
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الفصل

التحضير لتركيب الجهاز
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

أدوات

■

حول تركيب الجهاز

■

المواصفات البيئية

■

اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

■

التأكد من جاهزية الحامل

■

التحقق من عبوات الشحن

أدوات
األدوات والتجهيزات التالية مطلوبة لتركيب الجهاز.
■

مفكات  Phillipsأحجام من  M3إلى M6

■

سكينة )لفتح الصناديق الكرتونية(

■

شريط معصم أو قفازات ESD

■

ملصقات كابل

■

قلم حبر أو رصاص للكتابة على الملصقات

■

أربطة كابالت وزردية قطع دائرية )اختياري(

■

مقياس متعدد )اختياري(

3

التحضير لتركيب الجهاز
حول تركيب الجهاز

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

تعرف على جهاز  NetBackupورف التخزين .Symantec

■

تحقق من احتياطات األمان.

■

تحقق من متطلبات التثبيت.
تتميز قضبان الحامل المتوفرة للجهاز بقابليتها للتمديد حتى  31.5بوصة ) 800مم( .رقم القطعة لهذه القضبان
هو  .AXXPRAILوهذه المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين
دعامات الحامل أطول من  31.5بوصة ) 800مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .قد يكون
للقضبان األخرى أطوال مختلفة .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة ) 482.6مم(.
تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من
 36بوصة ) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض رف التخزين  19بوصة
) 482.6مم(.

■

أخرج األجهزة من عبواتها.

■

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

■

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

■

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

■

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

■

قم بتوصيل كابلي  SASبين الجهاز ورف التخزين  Symantecاألقرب إلى الجهاز.

■

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

■

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

■

قم بتشغيل الجهاز.

■

تأكد من عمل األجهزة بشكل سليم وابدأ عملية تهيئة الجهاز.
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التحضير لتركيب الجهاز
المواصفات البيئية

المواصفات البيئية
الجدول  3-1يسرد متطلبات جهاز  NetBackupوأجهزة التخزين.
الجدول 3-1

المتطلبات البيئية

المكون

المتطلب

الجهد الكهربي االسمي لرف التخزين

 120فولت تيار متردد )الواليات المتحدة(

درجة حرارة التشغيل

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

درجة حرارة التخزين

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

درجة حرارة النقل

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

نطاق الرطوبة النسبية للتشغيل

 10%إلى 80 %

نطاق الرطوبة النسبية للتخزين

 10%إلى 90%

نطاق الرطوبة النسبية للنقل

 5%إلى 90%

تدرج الرطوبة النسبية للتشغيل

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

تدرج الرطوبة النسبية للتخزين

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

ارتفاع التشغيل

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

ارتفاع التخزين

- 30إلى  3000متر

الضوضاء

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

راجع "التحقق من عبوات الشحن" في الصفحة .26
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التحضير لتركيب الجهاز
اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD
تمنع المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي وأحزمة الرسغ والقفازات الكهرباء االستاتيكية من إحداث ضرر
باألجهزة .وتوفر المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي أفضل حماية ،يليها حزام الرسغ المؤرض الواقي وختامًا
القفازات الوقائية.
وتوصي  Symantecبارتداء المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي في حالة توفرها .وفي حالة عدم توفرها،
ارتدِ حزام الرسغ المؤرض الواقي ،أو القفازات الواقية عند عدم توفر حزام الرسغ.
في حالة ارتدائك المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ،تأكد من إحكام األزرار.
ارتداء حزام أو رباط الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

1

قم بفرد يدك من خالل حزام أو رباط الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD

2

أحكم جهاز الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ليلمس بشرتك كامالً.

3

ويحتوي حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDعلى سدادة أو مشبك معدني .قم بإجراء
الخطوات التالية حسب البيئة.
■

أدخل المقبس في قابس التفريغ اإللكتروستاتيكي بمنضدة العمل.

■

قم بتركيب المشبك المعدني بسطح معدني غير مطلي بالجهاز ،أو خزانة الحامل ،أو المكون المحدد الذي
تعمل عليه.

ويمكنك التحقق من أنك خال من التفريغ اإللكتروستاتيكي باستخدام مقياس مناسب .استخدم التعليمات التي تنطبق على
المقياس.
راجع "المواصفات البيئية" في الصفحة .24

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

تأكد من أنه تم تثبيت الحامل وتأريضه بشكل صحيح.

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

جهاز NetBackup

■

قضبان التركيب للجهاز

■

أقفال بمسامير غلق لتوصيل الجهاز بالحامل

■

كابال تيار كهربي متردد للجهاز

■

محفظة أوراق تحتوي على معلومات الترخيص والوثائق ومحرك أقراص .USB

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

رف تخزين Symantec

■

قضبان تركيب لكل رف

■

مسامير لتوصيل القضبان بالحامل

■

أقفال بمسامير مخصصة للغلق لتثبيت المسامير التي تصل القضبان بالحامل

■

كابال تيار كهربي متردد لكل رف

■

كابال  SASلكل رف

قبل إخراج األجهزة من عبواتها ،قم بإجراء عمليات التحقق التالية.
للتحقق من األجهزة قبل فك الغالف

1

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

2

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

3

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

4

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

تنبيه :وقم بتخزين أية أنظمة غير مغلفة في الداخل لحمايتها من عوامل الطقس .في حالة تلف المنتجات ،التقط صورًا
للبضائع التالفة وقم بحفظها في مكان آمن مع أية سجالت أو فواتير شحن.
راجع "اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) "(ESDفي الصفحة .25
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الفصل

4

تركيب الجهاز على الحوامل
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

االحتياطات  -معدات ثقيلة

■

إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين

■

تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

■

تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل

■

تركيب قضبان توجيه جهاز NetBackup

■

تثبيت جهاز  NetBackupعلى حامل

االحتياطات  -معدات ثقيلة
تحذي :قد يتسبب التعامل غير المناسب لمكونات  NetBackupفي إصابات خطيرة أو تلف الجهاز أو كالهما .يبلغ
وزن جهاز  NetBackup 5230 52رطالً تقريبًا ) 23.58كيلوجرام( ،مع تركيب األقراص .يبلغ وزن رف
تخزين  Symantecحوالي  71.7رطالً ) 32.5كجم( بما في ذلك األقراص المثبتة به .استخدم الممارسات والتقنيات
واألدوات المالئمة عند التعامل مع تلك المكونات.
يرجى االلتزام باللوائح المحلية المتعلقة بنقل العناصر الثقيلة .يتطلب شخصين على األقل لنقل األجهزة وتركيبها.
ينبغي تثبيت األجهزة األثقل على أي حامل أجهزة في أسفل الحامل .وفي حالة تثبيت أجهزة ثقيلة في أعلى الحامل ،قد
ينقلب الحامل .ومن المحتمل بدرجة كبيرة حدوث إصابة لألفراد وتلف لألجهزة .فرف التخزين  Symantecأثقل
من الجهاز .لذا ،يتعين تثبيت رف التخزين في أسفل الحامل .قم بتثبيت الجهاز أعلى أرفف التخزين.
توضح القائمة التالية أبعاد رف التخزين:
■

االرتفاع 13.1 :سم ) 5.25بوصة(

■

العرض 44.7 :سم ) 17.6بوصة(

■

العمق 56.1 :سم ) 22.1بوصة(

تركيب الجهاز على الحوامل
إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين

■

الوزن 32.5 :كجم ) 71.7رطالً(

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

 52رطالً ) 23.58كيلوجرام(

■

 27.39بوصة ) 69.59سم( عمقًا

■

 17.24بوصة ) 43.8سم( عرضًا

■

 3.45بوصة ) 8.76سم( طوالً

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

البروزات األمامية ومقابض الحامل

■

ألسنة اإلمداد بالطاقة على اللوحة الخلفية

■

موصالت كابالت اللوحة الخلفية

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

1

انزع الغالف الواقي من الجزء العلوي لرف التخزين.

2

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

3

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

4

انزع الغالف عن جوانب رف التخزين.

5

تخلص من جميع أجزاء الغالف.

راجع "تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين  "Symantecفي الصفحة .29
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تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec
يتم شحن رف تخزين  Symantecمع قضبان تركيب على الجانب األيمن واأليسر .إذ تثبت تلك القضبان رفًا قياسيًا
مقاس  19بوصة .ويتم تمييز األلواح األمامية للقضبان كألواح يمنى ويسرى .توفر الحواف التي تكون بارتفاع بوصتين
في الجوانب السفلية من القضبان رفًا يستقر عليه نظام التخزين .تتيح الموسعات المدمجة في القضبان تعديل القضبان
لتناسب عمق الحامل.
تنبيه :بسبب وزن الوحدات ،توصي  Symantecبتثبيت أرفف التخزين عند الجزء السفلي من الحامل أو بالقرب
منه.
المتطلبات
■

حامل أجهزة بمقاس  19بوصة

■

فتحة  3Uمتوفرة

■

ستة مسامير مقاس ) M5موفرة(

■

ستة صواميل قفصية )موفرة(

■

مفك مسامير  Phillipsرقم 2

■

مصباح كهربائي

لتثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

1

حدد مواضع تركيب قضبان التوجيه في الحامل.

تصف هذه القائمة المكونات الموجودة في المخطط.

2

الرقم

الوصف

1

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

2

موقع مسمار ثان لتثبيت رف التخزين بالحامل.

حدد مكان قضيب التركيب األيسر الموجود في الصندوق الذي يتم فيه شحن رف تخزين  .Symantecيتم
تمييز لوحة التركيب عند الطرف األمامي من القضيب بالعالمة .Front Left
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3

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

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

■

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

■

4

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

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

5

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

6

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

7

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

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

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

1

تحقق من تركيب قضبان التوجيه بشكل مالئم وتثبيت الحامل بإحكام.

2

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

3

حرّك رف التخزين على امتداد قضبان التثبيت في خزانة الحامل.

4

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

راجع "تركيب قضبان توجيه جهاز  "NetBackupفي الصفحة .31

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

حدد مواضع تركيب قضبان التوجيه في الحامل.

تصف هذه القائمة المكونات الموجودة في الرسم.
الرقم

الوصف

1

مسمار ثابت يربط الجهاز بالحامل.

2

مسمار أزرق يربط أسفل القضيب بالحامل.
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الرقم

الوصف

3

فارغ )ال توجد مسامير(.

4

مسمار فضي يربط أعلى القضيب بالحامل.

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

لتركيب قضبان الحامل

1

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

2

تحقق من وجود شكل  Uكامل أسفل الشكل  Uالمستخدم لتركيب القضيب.

3

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

4

أدخل القضيب في الثقبين الموجودين في الشكل  Uالذي حددته.

5

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

6

قم بإدخال المسمار الفضي الموجود على الجهة األمامية للقضيب في الثقب السفلي في الشكل .U
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7

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

8

تحقق من أن كال القضيبين متوازيين ومثبتين بإحكام.

راجع "تثبيت جهاز  NetBackupعلى حامل" في الصفحة .33

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

1

تأكد من تثبيت قضبان التوجيه بشكل سليم وتركيبها بإحكام.

2

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

3

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

4

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

5

قم بإمالة الجهاز ألسفل نحو الجانب الخلفي من الحامل.

6

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

7

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

8

ارفع أزرار تحرير قضيب التوجيه وادفع الجهاز في الحامل.

9

قم بربط الجهاز بالحامل باستخدام المسمارين الملحقين بالجهاز .وقم بتثبيتها في صواميل القفص المخصصة
للغلق المتصلة مسبقًا بالحامل في الوضع الصحيح.
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راجع "حول الكابالت" في الصفحة .35
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الفصل

5

توصيالت الكابالت
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

حول الكابالت

■

توصيل كابل VGA

■

توصيل كابالت الشبكة

■

توصيل الجهاز برف تخزين واحد أو أكثر

■

توصيل أجهزة اإلرسال/االستقبال قابلة للتوصيل ذات عامل الشكل الصغير

■

توصيل كابالت الطاقة

حول الكابالت
تستخدم أجهزة  NetBackupوأجهزة التخزين أنواع الكابالت التالية.
الكابالت المتوفرة مع المنتج:
■

كابالت التيار المتردد لتوصيل األجهزة بمصدر تيار متردد رئيسي
يتم حاليًا شحن جهاز  NetBackupوأرفف التخزين مع كابلي طاقة تيار متردد .لتحسين توزيع الطاقة في بيئة
حامل ،ستقوم  Symantecبشحن كابلي ) (C13-C14متوافقين مع وحدة توزيع الطاقة ) (PDUبدالً من
كابالت طاقة التيار المتردد .سيكون التحول إلى األسالك الجديدة تدريجيًا.

■

كابالت  SASلتوصيل الجهاز بجهاز تخزين ولتوصيل أجهزة التخزين ببعضها.

كابالت يتعين على العميل توفيرها:
■

كابالت شبكة  1جيجابت/الثانية

■

كابالت شبكة  10جيجابت/الثانية

■

كابالت قنوات ألياف للتوصيالت التي يجريها العميل وتوصيالت الجهاز

■

كابل محول  PS/2إلى USB

■

كابل KVM

توصيالت الكابالت
توصيل كابل VGA

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

1

أدخل موصل لكابل  (VGA (DB15في منفذ الفيديو باللوحة الخلفية من جهاز .NetBackup
راجع "اللوحة الخلفية للجهاز" في الصفحة .11

2

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

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

NIC6/
ETH5
NIC5/
ETH4

NIC1/ NIC2/
ETH0 ETH1

IPMI

NIC3/ NIC4/
ETH2 ETH3

ويمكن توصيل منافذ  Ethernet NIC2/eth1و NIC3/eth2و NIC4/eth3و NIC5/eth4وNIC6/eth5
بشبكات عامة.
راجع "توصيل أجهزة اإلرسال/االستقبال قابلة للتوصيل ذات عامل الشكل الصغير" في الصفحة .37

توصيل الجهاز برف تخزين واحد أو أكثر
يتم إدراج بطاقة  PCIeلوحدة التحكم  SAS RAIDفي الفتحة  1من مجموعة قاعدة بطاقة المكون اإلضافي PCIe
 .2يتم تركيب هذه البطاقة داخل المصنع .يمكن استبدال البطاقة الحالية أو إضافة بطاقة على يد فني معتمد متخصص
في هذا المجال إذا لم تكن البطاقات مرتبة في األصل .وال يسمح للعمالء بالقيام بتلك العمليات.
يجب استخدام كابالت  SCSIالتسلسلية المرفقة ) (SASلتوصيل الجهاز بأحد أرفف التخزين.
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الجدول 5-1

مكونات الجهاز وأرفف التخزين

األرقام

الميزة

1

بطاقة SAS RAID PCIe

2

منافذ  Ethernet 1جيجابت

3

منفذ تسلسلي

4

منفذ التحكم عن بُعد )(IPMI

5

منافذ  Ethernet 10جيجابت

6

أرفف تخزين

لتوصيل كابالت SAS

1

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

2

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

3

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

4

ال تقم بتوصيل منافذ  SAS_OUTالخاصة برف التخزين األخير بأي جهاز.

راجع "توصيل كابالت الطاقة" في الصفحة .39

توصيل أجهزة اإلرسال/االستقبال قابلة للتوصيل ذات عامل الشكل
الصغير
يتطلب جهاز  NetBackupمحول  SFP Fibre Channelليتم توصيله بمنافذ  Fibre Channelإذا كان
الجهاز يستخدم المكون اإلضافي  .Fibre Channelيسمح المحول باستخدام كابلي  Fibre Channelالضوئي
والنحاسي.
يدعم جهاز  NetBackupبطاقات  PCIeإضافية إلنتاج الدوائر لقنوات األلياف وبطاقة واجهة الشبكة Ethernet
بسرعة  10جيجابت مع منفذين .وتتصل البطاقات باألجهزة األخرى عبر كابالت ألياف ضوئية .باستخدام بطاقة إنتاج
الدوائر )قناة ليفية( كمثال ،يوضح هذا القسم كيفية توصيل كابل ألياف ضوئية .ويُعتبر إجراء توصيل كابالت ألياف
ضوئية هو نفسه المتبع لكلتا البطاقتين.
وتتطلب كابالت األلياف الضوئية أجهزة إرسال/استقبال قابلة للتوصيل ذات عامل شكل صغير ) ،(+SFPتقدم مع
كل جهاز يحتوي على بطاقة المكون اإلضافي  .Fibre Channelيبين الشكل التوضيحي جهاز إرسال/استقبال قابل
للتوصيل ذا عامل شكل صغير ) (1وكابل ألياف ضوئية مُلحق به ).(2
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توصيل أجهزة اإلرسال/االستقبال قابلة للتوصيل ذات عامل الشكل الصغير

يتم سرد أجهزة إرسال/استقبال المدعومة كما يلي:
■

Finisar

■

JDSU

تحذي :ويمكن أن تتسبب أشعة الليزر للوحة الواجهة الضوئية أو داخل األلياف الضوئية في ضرر للعين .ال تنظر
مباشرة إلى جهاز اإلرسال/االستقبال أو تقوم بتوجيه جهاز اإلرسال/االستقبال إلى عين شخص آخر.
عند توصيل األلياف الضوئية ،الحظ التالي:
■

يعتبر جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي جهازًا مانعًا للتفريغ اإللكتروستاتيكي وينبغي وضعه في بيئة واقية من
التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDومانعة لألتربة أثناء النقل والتخزين واالستخدام.

■

ويجب حماية األلياف الضوئية وأجهزة اإلرسال/االستقبال الضوئية غير المستخدمة بغطاء واقي من األتربة مثبت
في الموصالت بشكل سليم .في حالة تلوث جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي ،قم بتنظيف الواجهة الضوئية بعناية.

■

حافظ على نظافة سطح جميع الموصالت الضوئية وخلوه من أية خدوش.

■

ال تقم بضغط األلياف الضوئية أو ليها أو طيها أو إصالحها.

■

تجنب ثني األلياف الضوئية في دائرة نصف قطرها أقل من  5سم .وإال ،فقد تتلف األلياف الضوئية ،مما يقلل من
أداء النظام أو يتسبب في فقد للبيانات.

لتوصيل األلياف الضوئية

1

ارتدِ قفازات أو أحزمة رسغ مالئمة واقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD

2

أزل غطاء جهاز اإلرسال/االستقبال عن واجهة بطاقة إنتاج الدوائر )بطاقة  FC HBAبمنفذين بسرعة 8
جيجابت(.

3

أزل األلياف الضوئية من عبوتها.

4

أزل أغطية الموصالت الضوئية.

5

قم بتوصيل الموصل الضوئي في واجهة البطاقة.

6

تأكد من إدخال الموصل الضوئي بإحكام داخل جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي.

7

قم بتوصيل الموصل الضوئي اآلخر باأللياف الضوئية بجهاز تبديل قنوات األلياف.

راجع "حول الكابالت" في الصفحة .35
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توصيالت الكابالت
توصيل كابالت الطاقة

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

6

التحقق من تشغيل الجهاز وتهيئة
IPMI
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

التحقق من صحة الجهاز وتشغيل جهاز  NetBackup 5230ورف التخزين

■

تشغيل أرفف التخزين

■

تشغيل الجهاز

■

تهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu

■

الوصول إلى واجهة  Symantec Remote Managementواستخدامها

التحقق من صحة الجهاز وتشغيل جهاز  NetBackup 5230ورف
التخزين
تحقق من المعلومات في الجدول  6-1بعد إكمال تثبيت الجهاز وتوصيالت الكابالت ،ولكن قبل تشغيل األجهزة.
مالحظة :تجنب توصيل األجهزة الخارجية ،مثل محركات األشرطة أو عمالء  ،SANبالجهاز حتى يتم إكمال هذه
العملية.

تحذي :تأكد من إيقاف تشغيل مصادر الطاقة باألجهزة لمنع حدوث إصابات شخصية وحدوث ضرر باألجهزة.
تأكد من أن األجهزة والكابالت مثبتة بشكل صحيح .يُقدم الجدول التالي تعليمات للتحقق من تثبيت الجهاز.

التحقق من تشغيل الجهاز وتهيئة IPMI
تشغيل أرفف التخزين

الجدول 6-1

تأكيد التثبيت
التثبيت بشكل خاطئ

المكون

التثبيت بشكل صحيح

رف تخزين Symantec

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

جهاز NetBackup

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

كابالت التيار الكهربي المتردد

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

يتم توصيل كابل طاقة واحد فقط بالجهاز.

كابالت محرك أقراص SAS

تصل كابالت  SASمنفذي  RAIDفي
الجهاز بمنفذي  SAS_INفي رف
التخزين.

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

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

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

تشغيل أرفف التخزين
يجب اتباع هذه الخطوات بالترتيب الموضح أثناء تشغيل األجهزة للمرة األولى.
تنبيه :يجب تشغيل كل رف تخزين قبل تشغيل جهاز  .NetBackupعند تهيئة األرفف ،تابع تشغيل الجهاز.
لتشغيل أرفف التخزين

1

قم بتوصيل وصالت طاقة التيار المتردد لكل رف تخزين بمنفذي مصدر طاقة تيار متردد رئيسي أو اتصاالت
وحدة توزيع الطاقة.

2

قم بتشغيل مفتاحي الطاقة.

3

انتظر حتى يضيء مؤشر  LEDالخاص بمصدر طاقة نظام رف التخزين ومؤشر  LEDالخاص بحالة الغلق
العام الموجودان على اللوحة األمامية باللون األخضر .تأكد من إضاءة مؤشرات النشاط وحالة األقراص على
كل محرك أقراص باللون األخضر .إذا لم تضء هذه المؤشرات باللون األخضر ،فاتصل بالدعم الفني لدى شركة
.Symantec
راجع "اللوحة األمامية لرف التخزين" في الصفحة .12
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التحقق من تشغيل الجهاز وتهيئة IPMI
تشغيل الجهاز

تشغيل الجهاز
يجب تثبيت جميع األجهزة بشكل صحيح وتوصيل جميع الكابالت بطريقة سليمة.
عند تشغيل جهاز  ،NetBackupال تقم بإزالة أية أقراص ،أو ألياف ضوئية ،أو كابالت شبكة .وإال ،فقد يتم فقد
البيانات وحدوث ضرر للجهاز.
لتشغيل جهاز NetBackup

1

صل كالً من موصلي التيار المتردد باللوحة الخلفية لجهاز بمأخذين رئيسيين لإلمداد بالتيار المتردد.

2

صل شاشة بمقبس  ،VGAولوحة مفاتيح بأحد منافذ  .USBفي حالة توفر مفتاح  ،KVMقم بتوصيل كل من
الشاشة ولوحة المفاتيح بجهاز التبديل ،وتوصيل جهاز التبديل في مصفوفة عرض الفيديو ).(VGA

3

تأكد من أنه تم تشغيل كل رف تخزين وأنه يعمل بشكل صحيح.

4

قم بتشغيل الجهاز ،باستخدام زر التشغيل الموجود في الجانب األيمن من اللوحة األمامية.

5

حدد ما إذا كان جهاز  NetBackupيعمل بشكل صحيح.
■

تحقق من مؤشر  LEDللحالة ) (1ومؤشر  LEDللنشاط ) (2على محركات األقراص المركبة على اللوحة
األمامية.

يجب أال يضيء مؤشر  LEDللحالة ) .(1يحتمل ظهور المؤشرات التالية:
■

مؤشر  LEDبرتقالي ثابت يشير إلى عطل في القرص.

■

مؤشر  LEDبرتقالي وامض يشير إلى أن إعادة إنشاء  RAIDقيد التقدم.

يشير مؤشر  LEDللنشاط ) (2إلى ما يلي:
■

عدم إضاءة مؤشر  LEDعند انخفاض دوران القرص ،مع التشغيل.

■

إضاءة مؤشر  LEDأخضر ثابت عند عدم وجود نشاط قرص ،مع التشغيل.
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التحقق من تشغيل الجهاز وتهيئة IPMI
تهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu

■

■

وميض مؤشر  LEDأخضر عند ارتفاع دوران القرص.

■

وميض مؤشر  LEDأخضر عند معالجة األوامر.

راجع كافة مؤشرات  LEDعلى لوحة التحكم األمامية.

الرقم

الوصف

الرقم

الوصف

1

زر معرف النظام

6

مؤشر  LEDلحالة النظام

2

زر ) NMIال تستخدمه(

7

زر ومؤشر  LEDللطاقة

3

مؤشر  LEDلنشاط 8 eth0 NIC1

مؤشر  LEDلنشاط محرك األقراص
الصلبة

4

مؤشر  LEDلنشاط 9 eth2 NIC3

مؤشر  LEDلنشاط eth3 NIC4

5

■

زر إعادة تعيين النظام البارد

10

مؤشر  LEDلنشاط eth1 NIC2

تحقق من مؤشرات  LEDلوحدة مصدر الطاقة على اللوحة الخلفية .تتضمن كل وحدة مؤشر .LED

راجع "التحقق من صحة الجهاز وتشغيل جهاز  NetBackup 5230ورف التخزين" في الصفحة .40

تهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu
يوضح هذا القسم كيفية تهيئة  IPMIمن .NetBackup Appliance Shell Menu
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التحقق من تشغيل الجهاز وتهيئة IPMI
تهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu

لتهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu

1

قبل بدء تهيئة  ،IPMIيجب الحصول على المعلومات التالية للجهاز الذي تريد تهيئة  IPMIله:
عنوان IP

عنوان  IPلمنفذ اإلدارة عن بُعد بحيث يمكن تغيير عنوان  IPالثابت االفتراضي لمنفذ اإلدارة عن
بُعد.

قناع الشبكة الفرعية تمكين االتصال بين كمبيوتر الشبكة الخاص بك ومنفذ اإلدارة عن بُعد.
عنوان  IPللبوابة

تمكين االتصال بين كمبيوتر الشبكة الخاص بك ومنفذ اإلدارة عن بُعد.

راجع القسم التالي أيضًا حول المتطلبات األساسية لـ .IPMI
راجع "متطلبات تهيئة  "IPMIفي الصفحة .20

2

سجِّل الدخول إلى .NetBackup Appliance Shell Menu

3

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للجهاز .بشكل افتراضي ،يكون اسم المستخدم  adminوكلمة
المرور P@ssw0rdحيث  0هو الرقم صفر.

4

في المطالبة  ، Main_Menuاكتب  Supportلالنتقال إلى القائمة .Support

5

من العرض  ، Main_Menu > Supportأدخل األمر التالي لتهيئة منفذ اإلدارة عن بُعد:
<GatewayIPAddress> <Netmask> <IPAddress> IPMI Network Configure

حيث  IP addressهو عنوان  IPالجديد لمنفذ اإلدارة عن بُعد .يعمل قناع الشبكة الفرعية والبوابة على تمكين
االتصال بين كمبيوتر الشبكة الخاصة بك ومنفذ اإلدارة عن بُعد.
يجب تهيئة منفذ اإلدارة عن بُعد كـ  DHCPأو عنوان ثابت.
في أي وقت يمكنك تشغيل األمر التالي لمعرفة تفاصيل شبكة :IPMI
IPMI Network Show

6

أدخل األمر التالي إذا أردت إضافة مستخدم جديد للوصول إلى نظام  IPMIالفرعي:
<User_Name> IPMI User Add

في المطالبة  ، New Passwordأدخل كلمة مرور للمستخدم.
اسم المستخدم االفتراضي  .sysadminكلمة المرور االفتراضية  ، P@ssw0rdحيث  0هو الرقم صفر.
في أي وقت ،يمكنك تشغيل األمر التالي لعرض المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى :IPMI
IPMI User List

7

اكتب  Returnللعودة إلى المطالبة .Main_Menu

8

استخدم كابل  Cat5لتوصيل منفذ  IPMIبالشبكة.

9

الجهاز جاهز للتهيئة األولية اآلن .انظر دليل التهيئة األولية لجهاز  Symantec NetBackupللنظام
األساسي المناسب للحصول على معلومات حول متطلبات التهيئة األولية وإجراءاتها.
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التحقق من تشغيل الجهاز وتهيئة IPMI
الوصول إلى واجهة  Symantec Remote Managementواستخدامها

الوصول إلى واجهة Symantec Remote Management
واستخدامها
تعرف واجهة  IPMI Webبـ  Symantec Remote Managementفي  NetBackup 5220واألجهزة
التالية :يمكنك استخدام واجهة  Symantec Remote Managementلتسجيل الدخول إلى NetBackup
.Appliance Shell Menu
قبل استخدام واجهة  ،Symantec Remote Managementيجب تلبية المتطلبات المسبقة التالية:
■

يجب تهيئة واجهة  Symantec Remote Managementأوالً باستخدام NetBackup Appliance
.Shell Menu

■

يجب توصيل كابل طاقة واحد على األقل بمصدر طاقة سليم.

■

يجب تمكين مستخدم واحد على األقل الستخدام قناة )قنوات( .LAN

للوصول إلى واجهة  IPMI Webمن كمبيوتر عن بُعد

1

قم بتسجيل الدخول إلى كمبيوتر عن بُعد في الشبكة وقم بفتح مستعرض  Windowsمدعوم.

2

أدخل عنوان  IPلمنفذ اإلدارة عن بُعد المخصص لمنفذ اإلدارة عن بُعد .تظهر الصفحة التالية:

3

أدخل معلومات تسجيل الدخول .اسم المستخدم االفتراضي  .sysadminكلمة المرور االفتراضية
 ، P@ssw0rdحيث  0هو الرقم صفر.
انقر فوق .Login
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التحقق من تشغيل الجهاز وتهيئة IPMI
الوصول إلى واجهة  Symantec Remote Managementواستخدامها

4

يتيح لك القسم  Remote Controlمراقبة الخادم والتحكم فيه عن بُعد .انقر فوق Launch Console
ضمن عالمة التبويب  Console Redirectionلبدء الجهاز NetBackup Appliance Shell
.Menu

5

تفتح هذه الخطوة تطبيق  JViewerالذي يمكِّنك من مراقبة الجهاز والتحكم فيه عن بُعد .يتطلب ذلك وجود
 (Java Runtime Environment (JREاإلصدار  6.0أو أحدث .قم بتثبيت ) Javaحسب الحاجة(.
تنبيه :بداية من تحديث  45لـ  ،Java 7يمكنك تلقي تحذير أمان عند تشغيل وحدة التحكم عن بُعد  KVMمن
منفذ الجهاز  .IPMIيشير التحذير إلى أنه ال تتوفر لديك األذونات المناسبة ويمنع وصول الجهاز من منفذ
 .IPMIللحصول على معلومات حول كيفية حل هذه المشكلة ،يرجى الرجوع إلى الوثيقة التالية:
http://www.symantec.com/docs/TECH212531

6

يمكنك اآلن الوصول إلى قائمة  shellوتسجيل الدخول إليها .أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور جهاز
.NetBackup
بشكل افتراضي ،يكون اسم المستخدم  adminوكلمة المرور P@ssw0rdحيث  0هو الرقم صفر.
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الملحق

A

قوائم التحقق من األجهزة
يتضمن هذا الملحق الموضوعات التالية:
■

الجهة األمامية للحامل

■

الجهة الخلفية للحامل

الجهة األمامية للحامل
استخدم القائمة الموجودة في الجدول  A-1للتحقق من العناصر المرئية من الجهة األمامية للحامل.
متطلبات الجهاز الذي يمكن الوصول إليه من الجهة األمامية

الجدول A-1

نعم ،ال ،ال يوجد المهام
تحقق من تثبيت الجهاز في الحامل ،فوق أي أرفف تخزين.
بالنسبة لجهاز :NetBackup 5230
■

تحقق من تثبيت محركي األقراص في المنفذين  0و 1في اللوحة األمامية.

■

تحقق من تثبيت محركات األقراص الثمانية ،في الفتحات من  4إلى  ،11بإحكام.

تحقق من تثبيت أرفف تخزين  ،Symantecفي حال استخدامها مع الجهاز ،بإحكام .يجب تثبيت كافة
األرفف أسفل الجهاز لمنع ميل الحامل.

الجهة الخلفية للحامل
استخدم القائمة الموجودة في الجدول  A-2للتأكد من تثبيت كافة المكونات المرئية من الجهة الخلفية للحامل بإحكام.
الجدول A-2

متطلبات الجهاز الذي يمكن الوصول إليه من الجهة الخلفية

نعم ،ال ،ال يوجد المهام
تحقق من تثبيت الجهة الخلفية لكل جهاز ورف تخزين في الحامل.

قوائم التحقق من األجهزة
الجهة الخلفية للحامل

الجدول A-2

متطلبات الجهاز الذي يمكن الوصول إليه من الجهة الخلفية

نعم ،ال ،ال يوجد المهام
تحقق من أن أسالك الطاقة الموصلة بكل جهاز متصلة بمصدر طاقة  240فولت تيار متردد.
تحقق من أن أسالك الطاقة الموصلة بكل رف تخزين متصلة بمصدر طاقة  240فولت تيار متردد.
تحقق من استخدام  eth0على اللوحة الخلفية للجهاز ألغراض اإلدارة فقط .يجب عدم توصيل هذا المنفذ
بشبكة إنتاج العميل.
تحقق من أن كابالت  Ethernetتربط منافذ  Ethernet 1جيجابت أو  10جيجابت على الجهاز بمفتاح
التبديل أو واجهة شبكة أخرى.
تحقق من إحكام الكابل الموجود في منفذ .IPMI
تحقق من أن كابل  SASيوصل كل منفذ  SASعلى الجهاز بمنفذ  SAS_INعلى رف التخزين األول.
أقصى طول مدعوم لكابل  SASهو  1متر ) 3.28قدم(.
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الفهرس

رموز
أبعاد
رف التخزين 28
أجهزة
احتياطات 27
أجهزة اإلرسال/االستقبال ) (+SFPالقابلة للتوصيل ذات عامل الشكل
الصغير 37
إعداد الجهاز
أدوات 22
إعداد الحامل 25
التحقق من العبوات 26
الحماية من التفريغ اإللكتروستاتيكي 25
األبعاد
الجهاز 28
التحق من الصحة
عمليات التحقق من جهاز 40 NetBackup 5230
التحقق
رف التخزين 41
التحقق من الصحة
جهاز 42 NetBackup 5230
الجهاز
األبعاد 28
اللوحة األمامية 8
اللوحة الخلفية 11
توصيل برف تخزين 36
السالمة
أجهزة ثقيلة 33
الكهربية 19
كابالت الطاقة 40
الغالف الواقي ،إزالته من رف التخزين 28
الكابالت
أنواع 35
اللوحة األمامية
جهاز 8 NetBackup 5230
رف التخزين 12
اللوحة الخلفية
جهاز 11 NetBackup 5230
رف التخزين المرفق بجهاز 36 NetBackup 5230
للجهاز 36
المواصفات
جهاز 24 NetBackup 5230

تبديد الحرارة 19
تدفق الهواء 19
تهيئة
43 IPMI
تهيئة 43 IPMI
حول 15
متطلبات 20
جهاز
فتحات بطاقة المكون اإلضافي 11 PCIe
مؤشرات  LEDلنظام 9 NetBackup 5230
محركات أقراص التخزين 9
محركات أقراص النظام 9
منافذ الشبكة 36
جهاز NetBackup 5220
اإلمداد بالطاقة 18
قائمة التحقق البيئية 20
جهاز NetBackup 5230
المواصفات البيئية 24
تحضير الجهاز
خطوات العملية 23
قائمة التحقق من الجهاز
الجهة األمامية للحامل 47
الجهة الخلفية للجهاز 47
رف التخزين
أبعاد 28
إزالة الغالف الواقي 28
اللوحة األمامية 12
اللوحة الخلفية 14
توصيل بجهاز 36 NetBackup 5230
على حامل 30
قضبان الحامل 29
مؤشرات 12 LED
قضبان الحامل
جهاز 31 NetBackup 5230
رف التخزين 29
كابالت
36 VGA
أجهزة إرسال/استقبال 37 SFP
ألياف 37
الشبكة 36
الطاقة 39
توصيل كابل  VGAبجهاز 36 NetBackup 5230

الفهرس

كابالت
توصيل كابالت شبكية بجهاز 36 NetBackup 5230
كابالت SAS
توصيل جهاز  NetBackup 5230برف تخزين 36
مؤشرات LED
اللوحة األمامية لرف التخزين 12
اللوحة الخلفية لرف التخزين 14
اللوحة األمامية لجهاز 9 NetBackup 5230
مجموعة األقراص البديلة
جهاز 9 NetBackup 5230
رف التخزين 13
منافذ
اللوحة الخلفية لخادم الوسائط 14
الشبكة العامة لجهاز 36 NetBackup 5230
نظرة عامة على المنتج
جهاز 8 NetBackup 5230
وثائق
جهاز 17 NetBackup 5230

S
+SFP
توصيل بكابالت ألياف 37
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