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Capítulo

1

Introdução
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Visão geral do produto

■

Painel frontal do appliance

■

Painel traseiro do appliance

■

Conjuntos de montante PCIe e números de slots

■

Sobre a configuração da IPMI

■

Documentação do produto

Visão geral do produto
Uma opção para usar oito discos de armazenamento de 3 TB no appliance fornece
14 TB de armazenamento sem uma prateleira de armazenamento.
Até quatro prateleiras de armazenamento podem ser adicionadas de modo a
aumentar a capacidade de armazenamento para 158 TB, incluindo o appliance.

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

Introdução
Painel frontal do appliance

Tabela 1-1
Número Descrição
1

Botão liga/desliga de CA com LED integrado (realiza um desligamento para então
desativar a energia)

2

LED de atividade da unidade de disco rígido

3

Botão de ID do sistema com LED integrado

4

Botão de redefinição a frio do sistema (desativa a energia instantaneamente)

5

LED de atividade NIC4/eth3 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

6

LED de atividade NIC3/eth2 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

7

Botão NMI (este botão aciona uma interrupção não mascarável e todos os dados
do servidor serão perdidos)

8

LED de atividade NIC1/eth0 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

9

LED de atividade NIC2/eth10 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

10

LED do status do sistema (verde quando o status for bom, âmbar quando tiverem
ocorrido falhas)

Cada unidade de disco rígido tem dois LEDs que informam o status da unidade,
como mostrado no diagrama a seguir.
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A seguinte tabela descreve os LED nas unidades de disco.
Tabela 1-2

Módulo de unidade de disco LED

Número

Descrição

Cor

Indicação

1

LED de Status

Apagado

Nenhuma falha

Âmbar constante

Falha no disco

Âmbar piscando

A reconstrução do RAID está
em andamento.

2

LED de atividade Apagado

O disco girou para baixo.

Verde constante

Nenhuma atividade no disco.

Verde piscando

O disco está girando para cima.

Verde piscando
ocasionalmente

Os comandos estão sendo
processados.

Consulte “Painel traseiro do appliance” na página 11.

Painel traseiro do appliance
O painel traseiro do appliance do NetBackup permite acessar as portas de
comunicação, as placas de expansão do PCIe e as fontes de alimentação trocáveis
a quente. As placas de expansão são instaladas na fábrica antes da remessa do
appliance.
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Tabela 1-3
Número

Função

1, 2

Módulos das fontes de alimentação nº 1, nº 2

7

Conector VGA DB-15

8

Porta A serial RJ45 (reservada)

9

Conectores USB

10
11

NIC5/eth4 e NIC6/eth5, da esquerda para a direita: conectores de rede de
10 Gb para redes públicas

12
13

Porta B serial (reservada)

Appliances do NetBackup 5230 são enviados com pinos de aterramento caso o
ambiente do laboratório exija. Os pinos estão localizados no painel traseiro do
appliance. Você pode usar práticas padrão de aterramento para conectar os fios
de aterramento aos pinos.
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Conjuntos de montante PCIe e números de slots
Cada appliance contém dois conjuntos de montante PCIe. Cada conjunto de
montantes pode guardar três placas de expansão PCIe. Os números do montante
e os números dos slots determinam qual slot uma placa pode ocupar. O diagrama
a seguir mostra os montantes PCIe como R2 e R1. No montante R2 os slots PCIe
são numerados de 1 a 3, da parte inferior à parte superior do montante. No montante
R1 os slots PCIe são numerados de 4 a 6, da parte inferior à parte superior do
montante.
Figura 1-1

PCI risers e números de slot do appliance

Riser 2

Riser 1

Slot 3
Slot 2
Slot 1

Slot 6
Slot 5
Slot 4

Sobre a configuração da IPMI
A Interface de gerenciamento de plataforma inteligente (ou IPMI, Intelligent Platform
Management Interface) fornece capacidades de gerenciamento e monitoração
independentemente da CPU, do firmware e do sistema operacional do sistema do
host. Você pode configurar o subsistema da IPMI para seus appliances. O
subsistema da IPMI pode ser conectado através da porta de gerenciamento remoto,
localizada no painel traseiro do appliance.
A figura a seguir mostra a porta de gerenciamento remoto (ou porta de IPMI) no
painel traseiro de um appliance 5330:

Porta
IPMI
A IPMI é benéfica após uma interrupção de energia inesperada desligar o sistema
conectado. Caso o appliance não esteja acessível após a restauração da energia,
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você poderá usar um computador desktop ou laptop para acessar o appliance
remotamente usando uma conexão de rede com o hardware em vez de um sistema
operacional ou shell de login. Isso permite controlar e monitorar o appliance mesmo
se ele estiver desligado, não responder ou se estiver sem um sistema operacional.
O diagrama a seguir ilustra como a IPMI funciona:

Como o IPMI funciona?

Quando um appliance é desligado
ou não é possível acessá-lo
através da interface de rede

Appliance do Symantec
NetBackup

Porta de
gerenciamento
remoto
Gerenciamento fora de banda usando IPMI
Console de gerenciamento remoto

Alguns dos usos principais da IPMI são os seguintes:
■

Gerenciar um appliance desligado ou que não responde. Usando a IPMI, você
pode ligar, desligar ou reiniciar o appliance em um local remoto.

■

Fornece gerenciamento fora de banda e ajuda a gerenciar situações em que
o acesso físico ao appliance não é possível ou preferencial como escritórios
secundários e data centers remotos.

■

Caso o appliance não esteja acessível através de interfaces de rede regulares,
você pode acessar o NetBackup Appliance Shell Menu remotamente usando
a IPMI.
Nota: Somente o NetBackup Appliance Shell Menu pode ser acesso através
da interface da IPMI. Não é possível acessar o NetBackup Appliance Web
Console através da interface da IPMI.

■

Recriar a imagem do appliance através da interface IPMI usando o
redirecionamento de ISO.

■

Monitorar a integridade do hardware do appliance em um local remoto.
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■

Evitar muitos cabos e itens de hardware, como soluções de teclados, monitores
e mouse (KVM, Keyboard, Monitor, and Mouse)

Documentação do produto
Este documento está disponível para os clientes e usuários finais.
Tabela 1-4

Documento

Documentação relacionada ao hardware do appliance do NetBackup
e do Symantec Storage Shelf
Descrição
Descreve todos os aspectos do appliance e da prateleira
de armazenamento conectada. Contém informações
gerais sobre segurança, conformidade e ambientais.
Fornece informações detalhadas sobre segurança.
Fornece as diretrizes para monitoração e manutenção
física de rotina do appliance.

Tabela 1-5

Documento

Documentação relacionada ao software do appliance do NetBackup
e do Symantec Storage Shelf
Descrição
Descreve os aspectos do software do appliance do
NetBackup e como implementar um pool de
armazenamento na rede de sua empresa.
Relaciona informações importantes sobre um release
específico do software.

Consulte “Visão geral do produto” na página 9.
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Requisitos da instalação
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Visão geral da fonte de alimentação

■

Segurança elétrica

■

Dissipação de calor

■

Lista de verificação ambiental

■

Pré-requisitos para a configuração de IPMI

Visão geral da fonte de alimentação
O appliance e o Symantec Storage Shelf têm dois módulos de alimentação, que
se conectam à fonte de alimentação CA principal. Os dois módulos desses
dispositivos fornecem alimentação redundante em caso de falha.
Dois cabos de alimentação são fornecidos, um para o appliance e outro para a
prateleira de armazenamento. Conecte cada cabo de alimentação a uma fonte de
alimentação CA independente.
Esta seção descreve as exigências da fonte de alimentação do appliance. Para
instalar o appliance, verifique se a fonte de alimentação satisfaz as condições de
execução adequada.

Se vários appliances forem instalados no local, verifique se a distribuição de energia
na sala de equipamentos satisfaz as exigências de alimentação. Inclua em seu
planejamento a máxima alimentação de entrada e a quantidade de dispositivos.

Requisitos da instalação
Segurança elétrica

Tabela 2-1

Valores de alimentação

Subcomponente

Appliance

Prateleira de
armazenamento

Consumo máximo de energia 750 W

580 W

Variação de tensão da CA

De 100 V a 240 V

Variação de frequência da CA De 47 Hz a 63 Hz

De 50 Hz a 60 Hz

O appliance tem dois módulos para o fornecimento de redundância. Quando
escolher o local para a instalação do appliance e da prateleira de armazenamento,
considere o seguinte:
Consulte “Visão geral da fonte de alimentação” na página 16.
Consulte “Dissipação de calor” na página 17.
Consulte “Lista de verificação ambiental” na página 18.

Segurança elétrica
Use as seguintes melhores práticas para garantir que o ambiente tenha a instalação
elétrica correta.
■

Verifique o aterramento adequado para a fonte de alimentação CA principal.

■

A proteção contra sobrecorrente e sobrecarga deve ser avaliada para o sistema
inteiro.

■

Os circuitos e os interruptores se circuito devem fornecer energia suficiente e
proteção contra sobrecarga.

■

Mantenha a fonte de alimentação separada de grandes cargas de distribuição
ou motores para evitar possíveis danos ao appliance. Aparelhos de ar
condicionado, elevadores e máquinas de fábrica são exemplos de sistemas
que consomem grandes quantidades de energia.

Consulte “Visão geral da fonte de alimentação” na página 16.

Dissipação de calor
Esta seção descreve os requisitos para dissipação de calor do appliance e da
prateleira de armazenamento. Para instalar os dispositivos, verifique se a dissipação
de calor no local satisfaz as condições para a execução correta do dispositivo.
Para obter a manutenção, a ventilação e a dissipação ideais, preste atenção às
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seguintes informações quando instalar o appliance e a prateleira de armazenamento
no gabinete do rack.
■

Para obter a ventilação ideal, o gabinete do rack deve estar a pelo menos 100
cm (4 pol.) das paredes ao redor e a pelo menos 120 cm (4 pol.) de outros
gabinetes.

■

Para manter um fluxo de ar convectivo entre o gabinete e a sala de
equipamentos, certifique-se de que todos os lados do gabinete estejam livres
de obstruções.

O appliance recolhe ar do painel frontal e circula-o através do sistema. Os
ventiladores descarregam o ar na parte traseira do appliance. O ar flui da parte
frontal para a traseira. O chanfro opcional pode ser instalado no painel frontal sem
redução no movimento do ar.

Lista de verificação ambiental
A tabela a seguir descreve a lista de verificação de ambiente que deve ser realizada
antes da instalação do appliance.
Tabela 2-2

Considerações sobre o ambiente

Item

Requisito

Preparação das instalações O piso atende aos requisitos de suporte de carga. Os canais
de fiação, as escadas e os orifícios estão prontos. Toda a
construção está concluída.
Ar condicionado

Se a temperatura no ambiente puder exceder 35 °C, instale
condicionares de ar que possam ser reiniciados após a
recuperação de uma falha de alimentação. Não permita que o
ar condicionado incida diretamente sobre os dispositivos.

Proteção contra umidade

Se a umidade relativa estiver acima de 70%, um dispositivo
desumidificador deverá ser instalado. Um condicionador de ar
que forneça a função de desumidificação ou um desumidificador
com finalidade específica são exemplos de tais dispositivos.
A penetração de água, o gotejamento e a condensação devem
ser evitados no ambiente do equipamento.

Calefação

Se a temperatura no ambiente for inferior ao mínimo
especificado de 10 °C, será necessário utilizar dispositivos de
calefação.
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Item

Requisito

Proteção contra poeira

Se o ambiente do equipamento estiver localizado próximo a
uma possível fonte de poeira ou outro material particulado,
uma janela dupla de liga de alumínio e uma porta antifurto
contra incêndio deverão ser instaladas. Os dispositivos devem
ser separados da porta e um defletor deve ser usado para
impedir a entrada de poeira.

Proteção contra raios

O ambiente do equipamento deve ter um dispositivo de
proteção contra raios, como um para-raios ou uma faixa contra
raios. O aterramento do dispositivo de proteção contra raios e
o aterramento de proteção do ambiente do equipamento devem
compartilhar um corpo de aterramento.

Além disso, verifique se as seguintes exigências especiais são cumpridas:
■

Antes da instalação, verifique se é preciso enviar um certificado de qualificação
da instaladora ao gerenciamento de propriedade encarregado do local de
instalação.

■

Antes do transporte, verifique se as dimensões dos dispositivos atendem aos
requisitos das passagens de transporte (como elevadores e corredores).

Durante o transporte dos dispositivos, evite a colisão com portas, paredes ou outras
estruturas. Não toque a superfície dos componentes com luvas sujas.
Consulte “Visão geral da fonte de alimentação” na página 16.
Consulte “Segurança elétrica” na página 17.
Consulte “Dissipação de calor” na página 17.

Pré-requisitos para a configuração de IPMI
Verifique os seguintes pré-requisitos:
■

Certifique-se de que tem uma infraestrutura de rede dedicada. A porta de
gerenciamento remoto é de 1 Gb/s para appliances do NetBackup 5330.

■

A porta de gerenciamento remoto pode autonegociar a velocidade do seu link
de até 1 Gbps para appliances 5330.
Nota: Se a porta IMPI estiver conectada a uma porta de alternador gerenciada,
a Symantec recomenda configurar a porta de switch para negociação automática.
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■

Se um firewall existir entre o appliance e os dispositivos remotos que gerenciam
um appliance (como um computador laptop, por exemplo), abra as seguintes
portas:
22

SSH

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS

623

KVM

5120

RMM ISO/CD

5123

Disquete RMM

5124

CD

5127

SSL

5900

CLI KVM

7578

CLI RMM

7582

SSL

Nota: Se tiver uma rede interna privada, lembre-se de definir as configurações
corretamente em sua conversão de endereço de rede (NAT, Network Address
Translation)

■

A porta do gerenciamento remoto deve ser configurada como um DHCP ou um
endereço estático.
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Para se preparar para a
instalação de hardware
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Ferramentas

■

Sobre a instalação do hardware

■

Especificações ambientais

■

Medidas preventivas contra descarga eletrostática (ESD, electrostatic discharge)

■

Para garantir a preparação do rack

■

Para verificar os pacotes de remessa

Ferramentas
As ferramentas e os suprimentos a seguir são necessários para a instalação do
hardware.
■

Chaves Phillips M3 a M6

■

Faca (para abertura das caixas)

■

Luvas ou pulseiras antiestáticas

■

Rótulos do cabo

■

Caneta ou lápis para escrever nos rótulos

■

Lacres de cabos e alicates diagonais de corte (opcionais)

■

Multímetro (opcional)

Para se preparar para a instalação de hardware
Sobre a instalação do hardware

Sobre a instalação do hardware
Aviso: O equipamento e os containers do NetBackup podem pesar um excedente
de 31,75 kg (70 lb). O manuseio impróprio pode resultar em ferimentos ou danos
ao equipamento. Use técnicas, ferramentas e materiais apropriados quando
manusear o equipamento do NetBackup.
O fluxo de instalação do hardware é o seguinte:
■

Entender o appliance do NetBackup e o Symantec Storage Shelf.

■

Verifique as precauções de segurança.

■

Verificar os requisitos de instalação.
Os trilhos do rack fornecidos para o appliance podem ser estendidos até 800
mm (31,5 pol.). O número de peça desses trilhos é AXXPRAIL. A distância é a
profundidade máxima permitida entre as colunas do rack. Se a distância entre
as colunas do rack for superior a 800 mm (31,5 pol.), não será possível instalar
os trilhos e o appliance corretamente. Outros trilhos podem ter comprimentos
diferentes. A largura do appliance é de 482,6 mm (19 pol.).
Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis
até 914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as
colunas do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm
(36 pol.), não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A
largura da prateleira de armazenamento é de 482,6 mm (19 pol.).

■

Desembale os dispositivos.

■

Instale os trilhos do rack nos racks de equipamento do appliance do NetBackup
e do Symantec Storage Shelf. A prateleira de armazenamento é mais pesada
do que o appliance. Todas as prateleiras de armazenamento devem ser
instaladas na parte inferior do rack, abaixo do appliance.

■

Instale o appliance do NetBackup e o Symantec Storage Shelf nos trilhos do
rack. A altura do appliance é duas unidades de rack (RU) e a altura de prateleira
do armazenamento é 3 RU.

■

Os parafusos são fornecidos com o hardware, conforme necessário. Insira os
parafusos no rack. Use os parafusos nas partes traseira e frontal para fixar os
dispositivos no rack.

■

Se os trilhos do appliance tiverem pinos integrados em vez de parafusos, fixe
os pinos nos orifícios do rack. O pino azul indica a parte inferior do trilho.

■

Conecte os dois cabos SAS entre o appliance e o Symantec Storage Shelf mais
próximo ao appliance.
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■

Conecte os dois cabos de alimentação fornecidos para cada dispositivo nas
fontes de alimentação CA adequadas.

■

Ative a prateleira de armazenamento primeiro e deixe-a inicializar. Se houver
duas prateleiras de armazenamento, ative aquela que não está conectada ao
appliance. Quando essa prateleira de armazenamento tiver sido inicializada,
ative a outra prateleira de armazenamento e deixe-a inicializar.

■

Ative o appliance.

■

Certifique-se de que os dispositivos estejam em operação corretamente e inicie
a configuração do dispositivo.

Especificações ambientais
Tabela 3-1

Exigências do ambiente

Componente

Requisito

Tensão nominal da prateleira de
armazenamento

100 VCA (EUA)

Temperatura operacional

10°C a 35°C (50°F a 95°F)

Temperatura de armazenamento

-10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Temperatura de transporte

-40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

Faixa operacional de umidade relativa

De 10% a 80%

Faixa de umidade relativa para
armazenamento

De 10% a 90%

Faixa de umidade relativa para transporte De 5% a 90%
Gradiente operacional de umidade relativa Máximo de 10° C (50° F) por hora
Gradiente de umidade relativa para
armazenamento

Máximo de 15° C (59° F) por hora

Altitude operacional

De -30 metros a 3.000 metros (-98,4 pés a
9.842,5 pés)
Em altitudes de -60 metros a 1.800 metros, a
temperatura ambiente varia de 5° C a 35° C.
Quando a altitude varia de 1.800 metros a 3.000
metros, a temperatura ambiente diminuirá 0,6º
C se a altitude aumentar 100 metros.
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Componente

Requisito

Altitude de armazenamento

-30 metros a 3.000 metros

Ruído

Menos de 72 dB(A)
Este valor reflete o ruído máximo do appliance
do NetBackup quando a temperatura ambiente
é de 25° C (77° F).

Consulte “Para verificar os pacotes de remessa” na página 25.

Medidas preventivas contra descarga eletrostática
(ESD, electrostatic discharge)
As roupas, pulseiras e luvas antiestáticas evitam que a eletricidade estática danifique
os dispositivos. As roupas antiestáticas fornecem a melhor proteção, seguidas pela
pulseira de proteção aterrada e, por último, pelas luvas de proteção.
A Symantec recomenda o uso de roupas antiestáticas, se disponíveis. Se não
estiverem disponíveis, use uma pulseira de proteção aterrada ou, se não estiver
disponível, luvas de proteção.
Caso você use roupas antiestáticas, lembre-se de fechar os botões.
Para utilizar uma pulseira antiestática

1

Passe a mão através da pulseira antiestática.

2

Aperte o dispositivo de pulso antiestático até que ele toque sua pele
completamente.

3

Uma pulseira antiestática apresenta um plugue ou uma presilha de metal.
Execute uma das seguintes etapas, dependendo do ambiente.
■

Insira o plugue no conector antiestático em uma bancada.

■

Conecte a presilha de metal a uma superfície metálica sem tinta no
appliance, no gabinete do rack ou no componente específico em que você
estiver trabalhando.

Você pode verificar se está livre de estática com um medidor apropriado. Use as
instruções que se aplicam ao medidor.
Consulte “Especificações ambientais” na página 23.
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Para garantir a preparação do rack
O rack deve ser verificado da seguinte forma:
■

Verifique se o rack está devidamente instalado e aterrado.

■

Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis
até 914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as
colunas do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm
(36 pol.), não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A
largura da prateleira de armazenamento é de 482,6 mm (19 pol.).

■

Verifique se o rack está a uma distância mínima de 100 cm (aproximadamente
3 pés) das paredes.

■

Certifique-se de que a folga entre racks seja de no mínimo 120 cm
(aproximadamente 4 pés) para permitir a manutenção, a ventilação adequada
e a dissipação eficaz do calor.

■

Verifique se há outros equipamentos impedindo a transferência de ar entre o
gabinete e o ambiente. Uma distância adequada é necessária para o
resfriamento dos dispositivos.

Para verificar os pacotes de remessa
Antes de desempacotar os dispositivos, verifique se os pacotes estão intactos e
não estão danificados.
Antes de desempacotar os dispositivos, execute as seguintes verificações:
Para verificar dispositivos antes de desembalar

1

Verifique se a quantidade de pacotes recebidos corresponde à quantidade
constante na documentação de remessa.

2

Verifique se os pacotes estão intactos. Se os pacotes estiverem seriamente
danificados ou estiverem molhados, realize a Etapa 4.

3

Se os pacotes estiverem intactos, desempacote os dispositivos.

4

Se os pacotes não estiverem intactos, interrompa o desempacotamento e
identifique os problemas. Relate a situação ao gerente de engenharia local.

Cuidado: Armazene os sistemas desempacotados em local fechado para protegê-los
contra intempéries. Se os produtos estiverem danificados, fotografe-os e arquive
as fotos em local seguro juntamente com os registros de remessa e as faturas.
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Consulte “Medidas preventivas contra descarga eletrostática (ESD, electrostatic
discharge)” na página 24.
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Para instalar o hardware
nos racks
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Precauções - equipamento pesado

■

Para remover a película protetora da prateleira de armazenamento

■

Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf

■

Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack

■

Para instalar os trilhos guia do appliance do NetBackup

■

Para instalar o appliance do NetBackup em um rack

Precauções - equipamento pesado
Os dispositivos mais pesados, em qualquer equipamento de rack, devem ser
instalados na parte inferior do rack. Se os dispositivos pesados forem instalados
na parte superior do rack, ele poderá tombar. É possível que alguém se machuque
e podem ocorrer danos ao equipamento. O Symantec Storage Shelf é mais pesado
que o appliance. Portanto, as prateleiras de armazenamento devem ser instaladas
na parte inferior do rack. Instale o appliance em uma posição mais alta no rack do
que as prateleiras de armazenamento.
Na lista a seguir estão descritas as dimensões da prateleira de armazenamento:
Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis até
914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as colunas
do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm (36 pol.),
não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A largura da
prateleira de armazenamento é de 482,6 mm (19 pol.).

Para instalar o hardware nos racks
Para remover a película protetora da prateleira de armazenamento

Peso e dimensões do appliance:
■

52 libras (23,58 quilogramas)

■

69,59 cm (27,39 pol.) de profundidade

■

43,8 cm (17,24 pol.) de largura

■

8,76 cm (3,45 pol.) de altura

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

Molduras dianteiras e alças de rack

■

Travas da fonte de alimentação do painel traseiro

■

Conectores de cabo do painel traseiro

Para remover a película protetora da prateleira de
armazenamento
O Symantec Storage Shelf é fornecido com uma película protetora transparente
na parte superior, inferior e nos lados do chassi. É necessário remover a película
para instalar a prateleira de armazenamento no rack. A prateleira de armazenamento
não será instalada corretamente se a película não for removida.
Os painéis frontal e traseiro não incluem películas.
Para remover o filme protetor
Aviso: Certifique-se de que outra pessoa esteja disponível para ajudá-lo a erguer
a prateleira de armazenamento.

1

Remova o filme protetor da parte superior da prateleira de armazenamento.

2

Levante uma extremidade da prateleira de armazenamento e remova a película
da parte inferior do chassi.

3

Quando aproximadamente metade da película estiver removida, levante a
outra extremidade da prateleira de armazenamento e remova o restante da
película.
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4

Remova a película das laterais da prateleira de armazenamento.

5

Descarte toda a película.

Consulte “Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf” na página 29.

Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage
Shelf
O Symantec Storage Shelf é fornecido com os trilhos de montagem esquerdo e
direito. Esses trilhos são instalados em um rack padrão de 19 polegadas. As placas
frontais são marcadas como esquerda e direita. Bordas de duas polegadas nas
partes inferiores dos trilhos fornecem uma prateleira sobre a qual o sistema de
armazenamento é localizado. Os extensores integrados aos trilhos permitem ajustar
os trilhos de acordo com a profundidade do rack.
Cuidado: Devido ao peso das unidades, a Symantec recomenda que as prateleiras
de armazenamento sejam instaladas na parte inferior do rack ou próximas a ela.
Requisitos
■

Rack de equipamento de 19 polegadas

■

Slot 3U disponível

■

Seis parafusos M5 (fornecidos)

■

Seis porcas gaiola (fornecidas)

■

Chave Phillips nº 2

■

Lanterna

29

Para instalar o hardware nos racks
Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf

Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf

1

Determine as posições de instalação dos trilhos guia no rack.

Esta lista descreve os componentes no diagrama.
Número

Descrição

1

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

2

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

2

Localize o trilho de montagem esquerdo na caixa na qual o Symantec Storage
Shelf é fornecido. A placa de montagem na extremidade dianteira do trilho
está marcada como Front Left (Frontal Esquerda).

3

Instale as porcas gaiola snap-in no rack do seguinte modo:
■

Localize as porcas gaiola snap-in M5 no pacote no qual a prateleira de
armazenamento foi fornecida.

■

Identifique o terço inferior da seção 3U nas partes frontal e traseira do rack
no qual você deseja instalar a prateleira de armazenamento.
Nota: Os trilhos de montagem têm 1U de altura. Os orifícios usados para
fixar o trilho no rack estão na metade dessa altura.

■

Pela parte interior do rack, insira as porcas gaiola snap-in nos recortes
existentes nas partes frontal e traseira na qual você deseja instalar o trilho
de montagem. Certifique-se de que as porcas estejam instaladas no mesmo
nível.
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4

Oriente o trilho de montagem esquerdo para que borda fique na parte inferior
e no lado interno do rack. Você pode ajustar o comprimento do trilho para se
encaixar na profundidade do rack.
Nota: A borda no trilho que suporta a prateleira de armazenamento deve estar
no interior do rack e na parte inferior do trilho.

5

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

6

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

7

Repita as etapas de 1 a 6 para o trilho de montagem direito. Certifique-se de
que os trilhos estejam instalados na mesma altura.

Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack
Cuidado: Devido ao peso das unidades, a Symantec recomenda que as prateleiras
de armazenamento sejam instaladas na parte inferior do rack ou próximas a ela.

Aviso: Um Symantec Storage Shelf pesa cerca de 32,5 kg (71,7 lb). Use as práticas,
técnicas e ferramentas apropriadas ao lidar com esses componentes.
Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack

1

Verifique se os trilhos guia estão devidamente instalados e firmemente fixados
ao rack.

2

Insira as porcas gaiola snap-in nos recortes em ambos os lados da parte frontal
do rack para fixar a prateleira de armazenamento. As porcas gaiola do snap-in
deverão se alinhar com os orifícios passantes no terço superior de cada
prateleira do armazenamento quando ela for instalada.

3

Deslize a prateleira de armazenamento ao longo dos trilhos de montagem
para dentro do gabinete do rack.

4

Insira parafusos M5 nos orifícios passantes das abas do painel dianteiro e
aperte-os. Os orifícios devem ser alinhados com as porcas-gaiola de encaixe
instaladas anteriormente.
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Consulte “Para instalar os trilhos guia do appliance do NetBackup” na página 32.

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

Determine as posições de instalação dos trilhos guia no rack.

Esta lista descreve os componentes do desenho.
Número

Descrição

1

Parafuso cativo que conecta o appliance ao rack.

2

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

3

Vazio (nenhum parafuso ou pino).

4

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

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

32

Para instalar o hardware nos racks
Para instalar o appliance do NetBackup em um rack

Para instalar os trilhos do rack

1

Identifique a RU em cada lado do rack onde você pretende instalar os trilhos.

2

Verifique se há uma RU completa disponível sob a RU usada para a instalação
do trilho.

3

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

4

Guie o trilho nos dois furos na RU que você selecionou.

5

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

6

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

7

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

8

Verifique se os dois trilhos estão paralelos e fixados firmemente.

Consulte “Para instalar o appliance do NetBackup em um rack” na página 33.

Para instalar o appliance do NetBackup em um rack
O appliance deve ser instalado acima das prateleiras de armazenamento. Essa
configuração permite atribuição de peso adequada do rack.

33

Para instalar o hardware nos racks
Para instalar o appliance do NetBackup em um rack

Para instalar o appliance do NetBackup em um rack

1

Verifique se os trilhos guia estão adequadamente instalados e bem firmes.

2

Insira dois parafusos snap-in no rack imediatamente abaixo dos trilhos guia.
Esses parafusos fixarão o appliance quando ele estiver completamente
instalado no rack.

3

Retire ambos os extensores dos trilhos até que eles possam se estender com
facilidade e segurança. O botão de liberação deve fazer um clique quando os
trilhos tiverem sido completamente estendidos.
Aviso: O appliance pesa no mínimo 23,58 kg (52 lb). É preciso pelo menos
duas pessoas para erguer ou mover o appliance.

4

Levante o appliance com o painel traseiro voltado para a parte traseira do
rack.

5

Incline o dispositivo em direção à parte traseira do rack.

6

Insira os dois pinos "espaçadores" traseiros que se prolongam da lateral do
dispositivo nos slots do trilho na parte traseira dos extensores do trilho.

7

Lentamente, solte a parte frontal do dispositivo nos slots do trilho na parte
frontal dos extensores do trilho. Um pino na metade e um na frente do
dispositivo se encaixam nos slots do trilho.

8

Erga os botões de liberação do trilho guia e pressione o dispositivo no rack.

9

Fixe o appliance no rack com os dois parafusos que estão conectados ao
dispositivo. Aparafuse-os às porcas gaiola snap-in anteriormente conectadas
ao rack na posição correta.

Consulte “Sobre os cabos” na página 35.
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Conexões a cabo
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre os cabos

■

Para conectar o cabo VGA

■

Para conectar os cabos de rede

■

Para conectar o appliance a uma ou mais prateleiras de armazenamento

■

Para conectar os transceptores conectáveis com fator-forma pequeno (SFP+)

■

Para conectar os cabos de alimentação

Sobre os cabos
Os appliances e os dispositivos de armazenamento do NetBackup usam os
seguintes cabos.
Cabos fornecidos com o produto:
■

Cabos da unidade de distribuição de energia (PDU, Power Distribution Unit)
para conectar os dispositivos à fonte principal da alimentação CA
A maioria dos appliances do NetBackup e das prateleiras de armazenamento
vêm com dois cabos compatíveis com PDU (C13-C14). Os cabos de alimentação
CA são enviados para países limitados e específicos.

■

Cabos SAS para conectar o appliance a um dispositivo de armazenamento e
para conectar dispositivos de armazenamento entre si.

Cabos que o cliente deve fornecer:
■

Cabos de rede de 1 Gb/s

■

Cabos de rede de 10 Gb/s

■

Cabos Fibre Channel para conexões do cliente e do dispositivo

Conexões a cabo
Para conectar o cabo VGA

■

Cabo KVM

Para conectar o cabo VGA
Quando o appliance for inicializado, um monitor poderá ser conectado ao array de
gráficos de vídeo (VGA, Video Graphics Array). Você pode anexar um teclado à
porta USB. Como alternativa, você pode conectar o VGA a uma chave ou adaptador
de teclado, vídeo e mouse (KVM, Keyboard Video Mouse).
Para conectar o cabo VGA

1

Insira o conector de um cabo VGA (DB15) na porta de vídeo no painel traseiro
do appliance do NetBackup.
Consulte “Painel traseiro do appliance” na página 11.

2

Conecte a outra extremidade do cabo diretamente em um monitor ou um
adaptador ou chave KVM.

Para conectar os cabos de rede
As portas de rede são acessadas no painel traseiro do appliance. A ilustração a
seguir mostra o layout das portas de rede. Inclui as quatro portas Ethernet de 1
Gb à esquerda e as duas portas Ethernet de 10 Gb à direita. A porta de
gerenciamento remoto (IPMI) está localizada à esquerda das portas Ethernet de
10 Gb.

NIC1 NIC2
ETH0 ETH1
NIC3 NIC4
ETH2 ETH3

IPMI

NIC6
ETH5
NIC5
ETH4
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Cuidado: A primeira porta Ethernet é configurada como NIC1/eth0. Introdução ao
release 2.6.0.2 o appliance do NetBackup, a porta eth0/NIC1 pode ser configurada
e usada em sua rede para a tarefa de backup. Se você decidir usar esta porta para
backups, deverá configurar a porta (IPMI) de gerenciamento remoto para acessar
o appliance.
Consulte “Para conectar os transceptores conectáveis com fator-forma pequeno
(SFP+)” na página 40.

Para conectar o appliance a uma ou mais prateleiras
de armazenamento
Nota: Desde a versão 2.6.0.2 do appliance, o appliance do NetBackup 5230 já não
exige um Symantec Storage Shelf correspondente como primeira unidade de
armazenamento de expansão. Por consequência, todas as prateleiras de
armazenamento que são enviadas com um appliance do NetBackup 5230 versão
2.6.0.2 já não têm as etiquetas amarelas que identificam uma unidade
correspondente.
A primeira prateleira de armazenamento é conectada às portas SAS RAID na placa
PCIe RAID do appliance. As portas SAS_IN na prateleira de armazenamento devem
ser conectadas às portas do SAS RAID no appliance.
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O seguinte diagrama mostra um appliance do NetBackup 5230 que está anexado
ao número máximo de quatro prateleiras de armazenamento.
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Para conectar os cabos SAS

1

Conecte um cabo SAS a cada uma das duas portas marcadas como "SAS_IN"
na prateleira de armazenamento.

2

Conecte a outra extremidade de cada cabo SAS a uma porta na placa PCIe
RAID no appliance.

3

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

4

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

Consulte “Para conectar os cabos de alimentação” na página 41.
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Para conectar os transceptores conectáveis com
fator-forma pequeno (SFP+)
O appliance do NetBackup exige que um adaptador Fibre Channel SFP seja
conectado nas portas Fibre Channel se o appliance usar um plug-in Fibre Channel.
O adaptador permite o uso de cabos Fibre Channel ópticos e de cobre.
O appliance do NetBackup suporta placas de fita de expansão do PCIe Fibre
Channel (FC). As placas conectam-se a outros dispositivos através de cabos de
fibra ótica.
Os cabos de fibra ótica exigem transceptores conectáveis com fator-forma pequeno
(SFP+), que são fornecidos com cada placa de expansão Fibre Channel. O
diagrama mostra o SFP (1) e o cabo de fibra óptica que é conectado a ele (2).

Os SFPs suportados estão listados a seguir:
■

Finisar

■

JDSU

Aviso: Os feixes de laser de uma placa de interface óptica ou dentro de uma fibra
óptica podem causar danos aos olhos. Não olhe diretamente para o transceptor
ou aponte o transceptor para os olhos de outra pessoa.
Quando conectar as fibras ópticas, observe o seguinte:
■

Um transceptor óptico tem sensibilidade a eletrostática e deve ser colocado em
um ambiente antiestático e com proteção contra poeira para transporte,
armazenamento e uso.

■

Fibras ópticas e transceptores ópticos que não estão em uso devem ser
protegidos com tampas de proteção contra poeira colocadas adequadamente
nos conectores. Se o transceptor óptico for contaminado, limpe a interface
óptica cuidadosamente.

■

Mantenha a superfície de todos os conectores ópticos limpa e livre de arranhões.

■

Não aperte, torça, dobre ou repare uma fibra óptica.
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■

Não dobre a fibra óptica em círculo com um raio menor do que 5 cm. Caso
contrário, a fibra óptica poderá ser danificada, o que reduzirá o desempenho
do sistema ou causará perda de dados.

Para conectar fibras ópticas

1

Coloque pulseiras ou luvas antiestáticas adequadas.

2

Remova a tampa do transceptor óptico da interface da placa de fita (FC HBA
de 8 Gb de duas portas).

3

Remova a fibra óptica da embalagem.

4

Remova as tampas dos conectores ópticos.

5

Ligue o conector óptico à interface da placa.

6

Verifique se o conector óptico está inserido corretamente no transceptor óptico.

7

Plugue o outro conector óptico da fibra óptica a um switch Fibre Channel.

Consulte “Sobre os cabos” na página 35.

Para conectar os cabos de alimentação
Cuidado: O equipamento deve estar completamente instalado e todos os cabos de
rede devem estar conectados antes de conectar quaisquer dispositivos às fontes
de alimentação.
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Capítulo

6

Para verificar a operação do
appliance e configurar o
IPMI
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Verificação de hardware e ativação do appliance do NetBackup 5230 e da
prateleira de armazenamento

■

Para ativar as prateleiras de armazenamento

■

Para ativar o appliance

■

Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu

■

Para acessar e usar a interface de Gerenciamento remoto da Symantec

Verificação de hardware e ativação do appliance do
NetBackup 5230 e da prateleira de armazenamento
Nota: Não anexe dispositivos externos, como unidades de fitas ou clientes de SAN,
ao appliance até que este processo tenha sido concluído.

Aviso: Confirme se toda a energia dos dispositivos está desativada para evitar
ferimentos e danos aos dispositivos.
Verifique se os dispositivos e cabos foram instalados corretamente. A tabela a
seguir fornece instruções sobre como verificar a instalação do dispositivo.
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Para ativar as prateleiras de armazenamento
Essas etapas deverão ser seguidas na ordem indicada ao ligar os dispositivos pela
primeira vez.
Cuidado: Você deve ativar cada prateleira de armazenamento para poder ativar
o appliance do NetBackup. Quando as prateleiras de armazenamento forem
inicializadas, passe para a ativação do appliance.
Para ativar as prateleiras de armazenamento

1

Conecte ambos os conectores da alimentação CA de cada prateleira de
armazenamento a duas tomadas da fonte da alimentação CA do cabo principal
ou a conexões da PDU.

2

Identifique a prateleira de armazenamento mais distante do appliance.

3

Ligue os dois interruptores de alimentação.

4

Aguarde até que o LED de energia do sistema da prateleira de armazenamento
e o LED de status do compartimento global no painel frontal fiquem verdes.
Certifique-se de que os LEDs de status e atividade do disco em cada unidade
de disco estejam verdes. Se não estiverem verdes, entre em contato com o
Suporte Técnico da Symantec.

5

Repita esse procedimento para todas as prateleiras de armazenamento.
Consulte “Para ativar o appliance ” na página 43.

Para ativar o appliance
Todos os dispositivos devem estar corretamente instalados e todos os cabos devem
estar conectados adequadamente.
Quando ativar o hardware do NetBackup, não remova nem manuseie nenhum
disco, fibra óptica nem cabo de rede. Caso contrário, poderá haver perda de dados
e o equipamento poderá ser danificado.
Para ativar o appliance do NetBackup

1

Ligue ambos os conectores de alimentação CA no painel traseiro do appliance
a duas saídas principais da fonte de alimentação CA.

2

Conecte um monitor ao plugue VGA e um teclado a uma das portas USB. Se
houver um alternador KVM disponível, conecte o monitor e o teclado ao
alternador e o alternador ao VGA.
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3

Verifique se as prateleiras de armazenamento estão ativadas e se estão em
execução de maneira adequada.

4

Ative o appliance, usando o botão liga/desliga localizado no lado direito do
painel frontal.

5

Determine se o appliance do NetBackup está sendo executado
adequadamente.
■

Verificar o LED de status (1), e o LED de atividade (2) nas unidades de
disco instaladas no painel frontal.

O LED de Status (1) não deve estar iluminado. As seguintes indicações
são possíveis:
■

Um LED âmbar e contínuo indica uma falha do disco.

Um LED âmbar piscando indica que uma reconstrução do RAID está
em andamento.
O LED de Atividade (2) indica o seguinte:
■

■

O LED não estará iluminado quando o disco girar para baixo, embora
esteja ligado.

■

O LED será verde contínuo quando não houver atividade do disco,
embora ele esteja ligado.

■

O LED piscará na cor verde quando o disco girar para cima.

■

O LED piscará na cor verde ocasionalmente quando os comandos
forem processados.
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■

■

Verifique todos os LEDs no painel de controle dianteiro.

Número

Descrição

Número

Descrição

1

Botão do ID do sistema

6

LED do status do sistema

2

Botão de NMI (não usar) 7

Botão de energia e LED

3

LED de atividade eth0
NIC1

8

LED de atividade da
unidade de disco rígido

4

LED de atividade eth2
NIC3

9

LED de atividade eth3
NIC4

5

Botão de redefinição a
frio do sistema

10

LED de atividade eth1
NIC2

Verifique os LEDs do módulo da fonte de alimentação no painel traseiro.
Cada módulo tem um LED.

Consulte “Verificação de hardware e ativação do appliance do NetBackup
5230 e da prateleira de armazenamento” na página 42.
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Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell
Menu
Esta seção explica como configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu.
Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu

1

Antes de começar a configuração de IPMI, obtenha as seguintes informações
para o appliance para o qual você quer configurar a IPMI:
Endereço IP

Endereço IP da porta de gerenciamento remoto de modo que o
endereço IP estático padrão da porta do gerenciamento remoto possa
ser mudado.

Máscara de
sub-rede

Ative a conectividade entre seu computador da rede e a porta do
gerenciamento remoto.

Endereço IP
do gateway

Ative a conectividade entre seu computador da rede e a porta do
gerenciamento remoto.

Verifique também a seguinte seção sobre os pré-requisitos do IPMI.
Consulte “Pré-requisitos para a configuração de IPMI” na página 19.

2

Faça logon no NetBackup Appliance Shell Menu.

3

Digite o nome de usuário e a senha para o appliance. Por padrão, o nome de
usuário é admin e a senha é P@ssw0rd onde 0 é o número zero.

4

No prompt Main_Menu, digite Support para ir até o menu Support.

5

Na exibição Main_Menu > Support, digite o comando a seguir para configurar
a porta do gerenciamento remoto:
IPMI Network Configure <IPAddress> <Netmask> <GatewayIPAddress>

onde IP address é o endereço IP novo da porta do gerenciamento remoto. A
máscara de sub-rede e o gateway ativam a conectividade entre seu computador
da rede e a porta do gerenciamento remoto.
A porta do gerenciamento remoto deve ser configurada como um DHCP ou
um endereço estático.
Em qualquer momento específico, você pode executar o comando a seguir
para ver os detalhes da rede de IPMI:
IPMI Network Show
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6

Digite o comando a seguir se você quiser adicionar um usuário novo para
acessar o subsistema de IPMI:
IPMI User Add <User_Name>

No prompt New Password, digite uma senha para o usuário.
O nome de usuário padrão é sysadmin. A senha padrão P@ssw0rd, onde 0
é o número zero.
Em algum momento específico, você pode executar o comando a seguir para
exibir os usuários que podem acessar a IPMI:
IPMI User List

7

Digite Return para voltar ao prompt Main_Menu.

8

Use um cabo Cat5 para conectar a porta de IPMI à rede.

9

O appliance está pronto para configuração inicial. Consulte a plataforma
adequada no Guia de Configuração Inicial do Appliance do Symantec
NetBackup para obter informações sobre os requisitos e procedimentos da
configuração inicial.

Para acessar e usar a interface de Gerenciamento
remoto da Symantec
A interface Web IPMI é conhecida como Gerenciamento remoto da Symantec no
Appliance do NetBackup 5220 e superiores: Você pode usar a interface de
Gerenciamento remoto da Symantec para fazer logon no menu do shell do appliance
do NetBackup.
Para usar a interface de Gerenciamento remoto da Symantec, os seguintes
pré-requisitos devem ser atendidos:
■

A interface de Gerenciamento remoto da Symantec deve ser configurada
primeiro através do NetBackup Appliance Shell Menu.

■

Pelo menos um cabo de alimentação deve ser conectado a uma fonte de energia
em funcionamento.

■

Pelo menos um usuário deve estar ativado para usar os canais da LAN.
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Para acessar e usar a interface Web IPMI em um computador remoto

1

Faça logon em um computador remoto na rede e abra um navegador do
Windows suportado.

2

Digite o endereço IP da porta de gerenciamento remoto atribuído à porta de
gerenciamento remoto. A seguinte página será exibida:

3

Digite suas informações de login. O nome de usuário padrão é sysadmin. A
senha padrão P@ssw0rd, onde 0 é o número zero.
Clique em Login.

4

A seção Remote Control permite monitorar e controlar o servidor remotamente.
Clique em Launch Console na guia Console Redirection para iniciar o
NetBackup Appliance Shell Menu do appliance.
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5

Isto abre um aplicativo JViewer que permite monitorar e controlar o appliance
remotamente. Isto exige a versão 6.0 ou superior do Java Runtime Environment
(JRE). Instale o Java (se necessário).
Cuidado: Iniciando com o Java 7 atualização 45, talvez você receba um aviso
de segurança quando iniciar o console remoto na porta IPMI do appliance. O
aviso indica que você não tem permissões adequadas e impede o acesso do
appliance na porta da IPMI. Para obter informações sobre como resolver esse
problema, consulte o seguinte documento:
http://www.symantec.com/docs/TECH212531 (em inglês)

6

Você poderá então acessar e fazer logon no menu do shell. Digite o nome de
usuário e a senha para o appliance do NetBackup.
Por padrão, o nome de usuário admin tem a senha, P@ssw0rd em que 0 é o
número zero.
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