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Capítulo

1

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

Visão geral do nó de computação do NetBackup 5330

■

Configurações da placa PCIe do nó de computação do NetBackup 5330

■

Configurações da porta de Ethernet do nó de computação do NetBackup 5330

■

Prateleiras de armazenamento e unidades de disco do NetBackup 5330

■

Cabos e conectores do NetBackup 5330

■

Leitura obrigatória

■

Para entender os cenários de hardware

■

Para entender a sequência da instalação de hardware do NetBackup 5330

■

Sobre a configuração da IPMI

■

Outras documentações do produto NetBackup 5330

Visão geral do nó de computação do NetBackup
5330
O painel frontal do nó de computação contém 12 slots de unidades de disco. Os
slots são numerados de zero (slot esquerdo inferior) a 11 (slot direito superior).
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O nó de computação do NetBackup 5330 contém oito unidades de disco. Os slots
de 0 a 5 contêm volumes espelhados do sistema operacional e de logs do sistema
e dois discos de segurança. No momento, os slots 6 e 7 não estão configurados
e estão reservados para uso futuro. Os slots de 8 a 11 contêm operadoras em
branco para manter o fluxo de ar.
O painel traseiro do nó de computação contém portas encaixadas e slots de placa
PCIe.
As portas encaixadas incluem as seguintes (com os números que associam as
portas aos itens na lista marcadora):
■

Quatro portas Ethernet de 1 Gb (Item 1)

■

Uma porta do array de gráficos de vídeo (VGA) (Item 2)

■

Uma porta serial (para o uso do Suporte Técnico da Veritas somente) (Item 3)

■

Três portas USB (Item 4)

■

Uma porta inteligente da interface do gerenciamento (IPMI) da plataforma para
gerenciamento remoto (Item 5)

■

Duas portas Ethernet de 10 Gb (Item 6)

Dois módulos de fonte de alimentação estão instalados no canto inferior esquerdo
do painel traseiro. Uma das fontes de alimentação deve estar em operação o tempo
todo. Desative o dispositivo se nenhuma das fontes de alimentação estiver
funcionando corretamente.
A potência de entrada para o nó de computação pode ser de 120 V CA ou 220 V
CA.

Configurações da placa PCIe do nó de
computação do NetBackup 5330
O painel traseiro do nó de computação contém seis slots de PCIe que são
numerados de 1 a 6. Os slots 1, 2 e 3 ficam no conjunto 2 das montagens de
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elevação de PCIe. Os slots 4, 5 e 6 ficam no conjunto 1 das montagens de elevação
de PCIe.

Riser 2

Riser 1

Slot 3
Slot 2
Slot 1

Slot 6
Slot 5
Slot 4

Todos os slots de PCIe são preenchidos de fábrica. Cada slot contém uma placa
de adaptador de barramento de host (HBA, Host Bus Adapter) de Fibre Channel
(FC) ou uma placa de interface de rede Ethernet (NIC, Network Interface Card).
Os slots 1 e 4 são reservados exclusivamente para a conexão com a prateleira
principal de armazenamento.
As configurações da placa PCIe para o nó de computação do NetBackup 5330 são
mostradas na tabela.
Tabela 1-1

Configurações do slot PCIe disponíveis para o nó de computação
do NetBackup 5330

Opção

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Slot 4

Slot 5

Slot 6

A

HBA FC de
8 Gb

NIC de 10
GbE

NIC de 10
GbE

HBA FC
de 8 Gb

NIC de 10
GbE

NIC de 10
GbE

B

HBA FC de
8 Gb

NIC de 10
GbE

NIC de 10
GbE

HBA FC
de 8 Gb

NIC de 10
GbE

HBA FC
de 8 Gb

C

HBA FC de
8 Gb

NIC de 10
GbE

NIC de 10
GbE

HBA FC
de 8 Gb

8 Gb FC
HBA

8 Gb FC
HBA

D

8 Gb FC
HBA

HBA FC de NIC de 10
8 Gb
GbE

HBA FC
de 8 Gb

8 Gb FC
HBA

8 Gb FC
HBA

E

8 Gb FC
HBA

8 Gb FC
HBA

8 Gb FC
HBA

8 Gb FC
HBA

8 Gb FC
HBA

8 Gb FC
HBA

Configurações da porta de Ethernet do nó de
computação do NetBackup 5330
O painel traseiro do nó de computação do NetBackup 5330 contém seis slots PCIe,
que são preenchidos de acordo com cinco diferentes configurações suportadas.
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A configuração do slot PCIe determina o número de portas Ethernet que estão
disponíveis.
Todos os appliances ProductName; 5330 incluem as seguintes portas, incorporadas
junto à base do painel traseiro:
■

Portas Ethernet de 1 Gb: eth0, eth1, eth2 e eth3

■

Portas Ethernet de 10 Gb: eth4 e eth5

A figura a seguir mostra a localização de todas as portas Ethernet no painel traseiro
do nó de computação, inclusive as portas baseadas em placa PCIe.

As placas de interface de rede Ethernet de 10 Gb que são instaladas nos slots
PCIe contêm portas adicionais. O número de portas depende da configuração do
slot PCIe do nó de computação.
Tabela 1-2 mostra as portas Ethernet adicionais disponíveis para cada configuração
de slot PCIe.
Tabela 1-2

Configurações da porta Ethernet PCIe do nó de computação do
NetBackup 5330

Opção

Números de slots e portas Ethernet

A (quatro placas Ethernet de 10 Gb)

■

Slot 2: eth8 (direita), eth9 (esquerda)

■

Slot 3: eth6 (direita), eth7 (esquerda)

■

Slot 5: eth10 (direita), eth11 (esquerda)

■

Slot 6: eth12 (direita), eth13 (esquerda)

■

Slot 2: eth8 (direita), eth9 (esquerda)

■

Slot 3: eth6 (direita), eth7 (esquerda)

■

Slot 5: eth10 (direita), eth11 (esquerda)

■

Slot 2: eth8 (direita), eth9 (esquerda)

■

Slot 3: eth6 (direita), eth7 (esquerda)

D (uma placa Ethernet de 10 Gb)

■

Slot 3: eth6 (direita), eth7 (esquerda)

E (nenhuma placa Ethernet de 10 Gb)

N/D

B (três placas Ethernet de 10 Gb)

C (duas placas Ethernet de 10 Gb)
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Prateleiras de armazenamento e unidades de
disco do NetBackup 5330
O nó de computação do NetBackup 5330 suporta dois tipos de armazenamento
externo da unidade de disco da seguinte forma:
■

Prateleira de armazenamento principal

■

Prateleira de armazenamento de expansão

Nota: São necessários cabos de alimentação de 220 Vca para a prateleira de
armazenamento principal e a prateleira de armazenamento de expansão.
Cada nó de computação do NetBackup 5330 exige uma prateleira de
armazenamento principal. Uma prateleira de expansão da unidade de disco de 6
TB pode ser adicionada a uma prateleira de expansão da unidade de 3 TB e uma
prateleira principal de 3 TB para fornecer capacidade de armazenamento adicional.
Devido às considerações do peso, as prateleiras de armazenamento devem ser
instaladas na parte inferior do rack ou tão próximas quanto possível. Quando as
prateleiras de armazenamento e um nó de computação forem instalados, o Fibre
Channel (FC), o SAS e os cabos distribuidores de corrente estarão conectados
entre as unidades. Os cabos de FC conectam o nó de computação à prateleira de
armazenamento principal. Os cabos SAS conectam uma prateleira de
armazenamento principal a uma prateleira de armazenamento de expansão. Quando
todas as conexões forem concluídas, ative as prateleiras de armazenamento e o
nó de computação para inicializar e sincronizar as unidades.
Nota: Se mais de uma prateleira de expansão de armazenamento for usada, ative
primeiro a prateleira mais distante da prateleira principal. Em seguida, ative a
prateleira de expansão conectada à prateleira principal. A seguir, ative a prateleira
principal. Finalmente, ative o nó de computação.
Para ajudar a reduzir o peso das unidades durante a instalação, as unidades de
disco não são instaladas de fábrica nas prateleiras de armazenamento. Os discos
são enviados em pacotes separados, com dez discos em cada pacote. Seis pacotes
são exigidos para preencher inteiramente cada prateleira de armazenamento. Cada
disco individual é envolvido em um saco antiestático. Os discos devem ser
instalados nas prateleiras de armazenamento abrindo as gavetas da prateleira de
armazenamento e inserindo cada disco em um slot. As melhores práticas
recomendam que você comece na gaveta inferior e mova. Insira os discos em uma
gaveta de cada vez.
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As gavetas para cada prateleira são numeradas de 1 a 5 começando na parte
superior da prateleira.

Os slots do disco em cada gaveta são numerados de 1 a 12 começando no lado
esquerdo da gaveta.

Três LEDs na parte dianteira das gavetas fornecem as informações sobre cada
coluna de três slots.

Consulte “Para instalar unidades de disco em uma prateleira de armazenamento
principal ou em uma prateleira de expansão ” na página 38.
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Cabos e conectores do NetBackup 5330
Os seguintes tipos de cabos e conectores são fornecidos:
■

Cabos de energia que conectam cada dispositivo às unidades de distribuição
de alimentação CA (PDUs) no rack.
Nota: São necessários cabos de alimentação de 220 V CA para a prateleira
de armazenamento principal e a prateleira de armazenamento de expansão.
O nó de computação do NetBackup 5330 pode acomodar uma fonte de
alimentação de entrada de 120 V CA ou 220 V CA.
A seguir, estão relacionadas as tensões dos conectores de alimentação para
o nó de computação e as prateleiras de armazenamento. O pino verde indica
o terra.
O nó de computação usa a tomada (C-13) e os conectores de entrada (C-14)
a seguir.

Esses conectores são classificados para:
■

Tensão: 125 - 250 VAC

■

Corrente: 15A

As prateleiras de armazenamento usam a tomada (C-19) e os conectores de
entrada (C-14) a seguir.

Esses conectores são classificados para:

■

■

Tensão e corrente: 200 - 240 VAC, 15A

■

As prateleiras de armazenamento funcionam apenas a 200 - 240 VAC.

Cabos de Fiber Channel (FC) que conectam o nó de computação à prateleira
de armazenamento principal.
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■

Cabos SAS que conectam a prateleira de armazenamento principal à prateleira
de armazenamento de expansão.

■

Módulos conectáveis do fator de formulários pequenos (SFP, Small Form-factor
Pluggable) para as portas FC e 10 GbE.
SFPs são instalados de fábrica nos cartões dos eventos em ascensão de PCIe.
Dois SFPs são fornecidos para o uso com as portas de 10 GbE no painel traseiro
do nó de computação.

Você pode precisar obter os seguintes tipos de cabos segundo a configuração de
E/S de seu nó de computação:
■

Cabos Ethernet entre as portas Ethernet de 1 Gb e Ethernet de 10 Gb no painel
traseiro do nó de computação e em sua rede.

■

Cabo Ethernet entre a porta inteligente da interface de gerenciamento (IPMI)
de programa no painel traseiro do nó de computação e sua rede para o acesso
remoto.

■

Cabos adicionais FC entre as portas HBA FC de 8 Gb no painel traseiro do nó
de computação e sua rede para a conexão à fita ou aos outros dispositivos.

Leitura obrigatória
Leia as seções a seguir antes de prosseguir. As informações dessas seções ajudam
você a determinar o hardware já instalado e qualquer hardware adicional que seja
necessário instalar.
■

Consulte “Para entender os cenários de hardware” na página 13.

■

Consulte “Para realizar um desligamento simples antes de adicionar uma nova
prateleira de expansão” na página 52.

■

Consulte “Cabos e conectores do NetBackup 5330” na página 12.

Para entender os cenários de hardware
O appliance NetBackup 5330 release 2.7.1 apresentou o uso de unidades de disco
de 6 TB nas prateleiras de armazenamento. Os releases anteriores forneciam
unidades de disco de armazenamento de 3 TB. No entanto, não é possível combinar
unidades de 3 TB e 6 TB em uma única prateleira de armazenamento.
A lista a seguir descreve as instruções que estão disponíveis neste guia.
■

Instalação e conexão de um nó de computação e uma prateleira principal.

■

Instalação e conexão de uma prateleira de expansão em uma prateleira principal
e um nó de computação.
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■

Instalação de uma segunda prateleira de expansão e sua conexão a uma
prateleira de expansão existente, à prateleira principal e ao nó de computação.

Cuidado: Quando você adiciona uma segunda prateleira de expansão a um sistema
operacional do appliance, as melhores práticas recomendam desativar o nó de
computação, a prateleira principal e a de expansão.

Nota: Para adicionar uma segunda prateleira de expansão no sistema, é preciso
fazer upgrade do appliance NetBackup release 2.7.1 ou posterior. Consulte o Guia
de Upgrade do Appliance NetBackup para o Release 2.7.x - Sistema Operacional
RedHat Enterprise Linux (RHEL), que está localizado no seguinte site.
Documentação do Appliance NetBackup

Para entender a sequência da instalação de
hardware do NetBackup 5330
Para facilitar a instalação e o cabeamento entre as unidades, a instalação do nó
de computação e as prateleiras de armazenamento devem ser executadas em
uma sequência específica.
A sequência recomendada da instalação é da seguinte forma:
■

■

Prateleiras de armazenamento
■

Prateleiras de armazenamento de expansão - instale espaço no mais baixo
disponível do rack 4RU.

■

Prateleiras de armazenamento principal - instale no espaço disponível
seguinte do rack 4RU, acima da prateleira de armazenamento de expansão.
As prateleiras de armazenamento são as unidades mais pesadas. São
fisicamente similares, e ambas usam o mesmo tipo de trilho para montar.
Para uma instalação mais fácil, não instale as unidades de disco até que
as unidades sejam instaladas no rack.
Os tempo calculado para instalar uma prateleira de armazenamento é de
aproximadamente 2,5 horas.

&Nó de computação do NetBackup 5330 - instale no espaço disponível seguinte
do rack 2RU, acima da prateleira de armazenamento principal.
O tempo calculado para instalar um nó de computação é de aproximadamente
1,25 hora.

A Tabela 1-3 descreve as etapas da instalação e inclui um link para o procedimento
específico para essa etapa.
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Tabela 1-3

Sequência de instalação da prateleira de armazenamento e do
hardware do nó de computação

Etapa

Descrição

1

Desempacote as prateleiras de armazenamento.
Consulte “Para desempacotar uma prateleira principal ou uma prateleira de
expansão” na página 21.

2

Desempacote o nó de computação.
Consulte “Para desempacotar um nó de computação do NetBackup 5330”
na página 23.

3

Determine os locais do rack para as prateleiras de armazenamento e o nó de
computação.
Consulte “Para determinar locais do rack para o hardware do NetBackup 5330”
na página 25.

4

Monte os trilhos da prateleira de armazenamento no rack e instale as prateleiras
de armazenamento.
Instale todas as prateleiras de expansão abaixo da prateleira principal.
O tópico seguinte pode ser usado para a prateleira de expansão e para a prateleira
principal.
Consulte “Para instalar uma prateleira principal ou uma prateleira de expansão”
na página 31.

5

Instale as unidades de disco em cada prateleira de armazenamento. Certifique-se
de instalar apenas discos de 3 TB ou 6 TB em uma prateleira. Não é possível
colocar os dois tipos de discos em uma única prateleira.
Consulte “Para instalar unidades de disco em uma prateleira de armazenamento
principal ou em uma prateleira de expansão ” na página 38.

6

Monte os trilhos do nó de computação no rack e instale o nó de computação.
Consulte “Instalação do nó de computação do NetBackup 5330” na página 42.

7

Conecte os quatro cabos de fiber channel entre a prateleira de armazenamento
principal e o nó de computação.
Consulte “Para conectar um nó de computação do NetBackup 5330 a uma
plataforma principal” na página 48.

15

Visão geral do hardware
Sobre a configuração da IPMI

Etapa

Descrição

8

Se você estiver instalando uma prateleira de expansão em uma plataforma
principal e um nó de cálculo: conecte quatro cabos SAS entre a prateleira de
expansão e a principal.
Consulte “Para conectar uma prateleira de expansão a uma prateleira principal”
na página 49.

9

Se estiver adicionando uma segunda prateleira de expansão a uma prateleira de
expansão, uma prateleira principal e um nó de computação existentes: conecte
dois novos cabos SAS entre as duas prateleiras de expansão. Depois, desconecte
uma extremidade dos dois cabos SAS da prateleira de expansão existente e
conecte-os à nova.
Consulte “Para conectar uma segunda prateleira de expansão a uma prateleira
de expansão de 3 TB existente e a uma prateleira principal de 3 TB” na página 52.

10

Conecte os cabos da unidade de distribuição de energia (PDU, Power Distribution
Unit) entre o nó de computação e as tomadas de distribuição de energia no rack.
Consulte “Conectar os cabos de alimentação ao hardware” na página 63.

11

Conecte os cabos da unidade de distribuição de energia (PDU) entre cada
prateleira de armazenamento e as tomadas de distribuição de energia no rack.
As prateleiras de armazenamento exigem 220 V CA.
Consulte “Conectar os cabos de alimentação ao hardware” na página 63.

12

Ative a alimentação das prateleiras de armazenamento e do nó de computação.
Certifique-se de usar a sequência correta.
Consulte “Para ativar hardware e verificar a operação” na página 65.

13

Configure a porta IPMI e a interface da NIC1 (eth0).
Consulte “Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu”
na página 73.

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. Você pode
usar a porta de gerenciamento remoto, no painel traseiro do appliance, para se
conectar ao subsistema de IPMI.
A figura a seguir mostra a porta de gerenciamento remoto (ou porta de IPMI) no
painel traseiro de um appliance NetBackup a5330:
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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,
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:

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.

■

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

Consulte “Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu”
na página 73.
Consulte “Para acessar e usar a interface de Gerenciamento remoto da Veritas”
na página 75.
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Outras documentações do produto NetBackup
5330
Os documentos do nó de computação e das prateleiras de armazenamento do
NetBackup 5330 estão relacionados na tabela a seguir.
Tabela 1-4

Documentação do appliance NetBackup 5330

Documento

Descrição

Guia de Descrição do Produto
Appliance NetBackup 5330

Descreve todos os aspectos do nó de computação do
NetBackup 5330 e das prateleiras de armazenamento
conectadas.

Guia de Configuração Inicial do Fornece diretrizes e listas de verificação para a
configuração inicial do nó de computação. Descreve a
ProductName; 5330
configuração inicial pelo console da Web do appliance
NetBackup.

Os documentos a seguir também estão disponíveis.
■

Guia de Segurança e Manutenção do Appliance NetBackup

■

&Guia do Administrador do Appliance NetBackup

■

&Guia de Referência dos Comandos do Appliance NetBackup

■

&Notas de Release do Appliance NetBackup

Você pode localizar a documentação de hardware e software do appliance
NetBackup 5330 no URL a seguir.
Documentação do Appliance NetBackup
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2

Requisitos de
pré-instalação do
hardware
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Conteúdo do pacote do hardware do NetBackup 5330

■

Itens fornecidos pelo cliente para a instalação do hardware do NetBackup 5330

■

Para desempacotar uma prateleira principal ou uma prateleira de expansão

■

Para desempacotar um nó de computação do NetBackup 5330

■

Para determinar locais do rack para o hardware do NetBackup 5330

■

Para determinar o comprimento do cabo SAS

■

Pré-requisitos para a configuração de IPMI

Conteúdo do pacote do hardware do NetBackup
5330
O nó de computação e cada prateleira de armazenamento são enviados em
contêiners separados. Cada contêiner inclui as outras caixas e conteúdos. As
unidades de disco para as prateleiras do armazenamento são enviadas em umas
caixas adicionais.
A Tabela 2-1 descreve o conteúdo do contêiner de remessa de um sistema
appliance NetBackup 5330.

Requisitos de pré-instalação do hardware
Itens fornecidos pelo cliente para a instalação do hardware do NetBackup 5330

Tabela 2-1
Contêiner

Conteúdo do contêiner do appliance NetBackup 5330
Conteúdos

nó de computação ■

Cartões da instalação

■

Poster da instalação

■

Poster dos cabos

■

Manual de segurança

■

Trilhos do rack esquerdo e direito

■

Modelo de montagem do trilho do rack

■

Nó de computação

■

Bezel

■

Dois cabos SAS

■

Dois cabos de alimentação

■

Chave de fenda, correias de cabo

■

Envelope que contém o seguinte:
■ Dispositivos USB com arquivos da redefinição de fábrica.
■

Prateleira de
armazenamento
principal

Garantia e informações da licença

■

Trilhos esquerdo e direito do rack com hardware de montagem

■

Modelo de montagem do trilho do rack

■

Bezel

■

Prateleira de armazenamento principal

■

Quatro cabos Fiber Channel

■

Quatro SFPs

■

Dois cabos SAS

■

Dois cabos de alimentação

Prateleira de
■
armazenamento de ■
expansão
■

Trilhos esquerdo e direito do rack com hardware de montagem
Modelo de montagem do trilho do rack
Bezel

■

Prateleira de armazenamento de expansão

■

Dois cabos SAS

■

Dois cabos de alimentação

Itens fornecidos pelo cliente para a instalação do
hardware do NetBackup 5330
O seguinte descreve os funcionários e o equipamento necessários no local da
instalação:
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■

Pelo menos duas pessoas ou um elevador mecânico para mover as prateleiras
de armazenamento.

■

Um teclado e um monitor para conectar ao nó de computação.

■

Cabos de canal de fibra (FC) e Ethernet para conectar o nó de computação à
rede da empresa.

■

Um rack de 19 polegadas com unidades de distribuição de energia (PDUs)
duplas.
■

Cabos de alimentação de 220 Vca para a prateleira de armazenamento
principal e a prateleira de armazenamento de expansão

■

Fonte de alimentação 120 V CA ou 220 V CA para o nó de computação

Para desempacotar uma prateleira principal ou
uma prateleira de expansão
Cada prateleira de armazenamento é acompanhada de um contêiner separado. A
Veritas recomenda que você tenha uma mesa próxima na qual possa colocar com
segurança o conteúdo do contêiner.
Devido às considerações de peso, as prateleiras do armazenamento são fornecidas
sem nenhumas unidade de disco instalada.
Aviso: Cada prateleira de armazenamento vazia pesa 80 kg (176 lbs). Para ajudar
a evitar os ferimentos pessoais, três pessoas ou um elevador mecânico são
necessários para desempacotar e mover uma prateleira de armazenamento.
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Para desempacotar uma prateleira de armazenamento

1

NÃO abra a parte superior do contêiner de papelão.

2

Remover as proteções brancas de plástico nas laterais lados do contêiner.

3

Levante a parte superior do contêiner e retire o conteúdo dele.

4

Reduza e aplaine os lados do contêiner de modo que você possa acessar a
prateleira do armazenamento.
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5

Remova os modelos de rack frontal e traseiro. Eles serão usados para localizar
os orifícios no rack onde são colocados os parafusos e os pinos.

6

Remova toda a espuma, airbags, ou outros materiais de amortecimento.

7

Remova o suporte e os parafusos de extensão.

8

Remova o painel e separá-lo.

9

Remova os trilhos de montagem e deixe-os de lado.

10 Remova os quatro controladores de metal e deixá-los de lado.
11 Remova todos os prendedores, cabos de alimentação e cabos e deixá-los de
lado.

12 Remova a prateleira de armazenamento do contêiner de envio.

Para desempacotar um nó de computação do
NetBackup 5330
O nó de computação é enviado em um contêiner separado das prateleiras de
armazenamento. Ambos os tipos de dispositivos são embalados em conjunto com
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filme plástico. A Veritas recomenda que você tenha uma mesa próxima na qual
possa colocar com segurança o conteúdo do contêiner.
Aviso: O nó de computação pela 30 kg (66 lb). Certifique-se de que você tem
funcionários adequados ou um elevador mecânico para mover o nó de computação.
Para desempacotar o nó de computação

1

Abra o contêiner de papelão.

2

Remova a caixa Abra-me primeiro e os pôsteres na parte superior do contêiner.
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3

Remova o modelo de trilho da caixa Abra-me primeiro.
O modelo mostra onde o trilho esquerdo e o trilho direito encaixam na parte
da frente e de trás do rack.
Dobre o modelo nas linhas horizontais amarelas. Há duas linhas: uma no
centro e outra na parte inferior do modelo. Em seguida, alinhe os orifícios do
rack no modelo aos orifícios do rack em seu equipamento.

4

Remova o painel.

5

Remova os trilhos de montagem.

6

Remova a caixa grande de acessórios que contém os prendedores, os cabos
de alimentação e outros itens.

7

Remova o nó de computação do contêiner de envio.

Para determinar locais do rack para o hardware
do NetBackup 5330
A altura do nó de computação e as prateleiras de armazenamento exigem um
espaço da unidade de rack (RU) diferente. O nó de computação precisa do espaço
do rack de 2RU e cada prateleira de armazenamento precisa de 4RU.
Para ajudá-lo a identificar o espaçamento do RU, muitos fabricantes do rack usam
tipicamente um sistema de linhas e de números sequenciais que começam na
parte inferior do rack. A parte dianteira e a parte traseira do rack são marcadas da
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mesma forma para assegurar de que os trilhos estejam instalados em linha reta e
nivelados.
Uma RU tem três furos. Os furos para um RU são identificados tipicamente por
meio de uma linha abaixo do furo inferior e uma outra linha acima do furo superior.
Um número no buraco central identifica onde a RU aparece no rack.
A Figura 2-1 mostra as marcações como descritas.
Figura 2-1

Marcações do espaço da RU do rack

Use os modelos de rack do nó de computação e da prateleira de armazenamento
para determinar os locais de montagem.
As melhores práticas para a instalação de hardware são:
■

Quando instalar os trilhos, certifique-se de usar RUs completas. Não usar furos
de RUs diferentes.

■

As prateleiras de armazenamento são muito mais pesadas do que o nó de
computação e devem ser instaladas o mais perto possível da parte inferior do
rack.

■

O nó de computação deve sempre ser instalado acima das prateleiras de
armazenamento.

■

Não deixe nenhum espaço entre o nó de computação e uma prateleira de
armazenamento, ou entre duas prateleiras de armazenamento.
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■

Ao adicionar uma segunda prateleira de expansão a um sistema operacional
do appliance, desative o nó de computação, a prateleira principal e a de
expansão existentes.

Para determinar locais do rack para o hardware

1

Determine o número total de unidades de rack (RUs) que você precisa da
seguinte forma:
■

Nó de computação (2 RUs) e prateleira de armazenamento principal (4
RUs)
Os sistemas que contêm essas duas unidades exigem um total de seis
RUs.

■

Nó de computação (2 RUs), prateleira de armazenamento principal (4 RUs)
e prateleira de armazenamento de expansão (4 RUs)
Os sistemas que contêm essas três unidades exigem um total de dez RUs.

2

Use os modelos de rack que são fornecidos com o hardware para determinar
os locais de RU.

3

Grave as posições do rack para ajudar a encontrá-las facilmente ao montar o
hardware.

Consulte “Para instalar uma prateleira principal ou uma prateleira de expansão”
na página 31.
Consulte “Instalação do nó de computação do NetBackup 5330” na página 42.

Para determinar o comprimento do cabo SAS
Antes de adicionar uma prateleira de expansão, verifique se o local da prateleira
acomoda o comprimento dos cabos SAS. Cada cabo SAS tem 1 metro (3,28 pés)
de comprimento. Um cabo SAS de 2 metros (6,56 pés) está disponível
separadamente. Entre em contato com o suporte técnico da Veritas se necessário.
Para determinar o comprimento de cabo adequado

1

Encontre um espaço 4U o mais próximo possível da prateleira principal.

2

Verifique se os cabos SAS enviados com a prateleira de expansão se conectam
facilmente à prateleira principal.
As melhores práticas recomendam que você segure os cabos SAS entre a
prateleira principal e o local pretendido para a prateleira de expansão. Confirme
visualmente se os cabos são longos o suficiente.
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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 Gbps para appliances NetBackup 5330.

■

A porta de gerenciamento remoto pode negociar automaticamente a velocidade
do seu link de até 1 Gbps.
Nota: Se a porta IMPI estiver conectada a uma porta do switch gerenciada, é
recomendado configurar a porta do switch para negociação automática.

■

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)
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■

A porta do gerenciamento remoto deve ser configurada como um DHCP ou um
endereço estático.

Consulte “Sobre a configuração da IPMI” na página 16.
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Procedimentos de
instalação do hardware
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Para instalar uma prateleira principal ou uma prateleira de expansão

■

Para instalar unidades de disco em uma prateleira de armazenamento principal
ou em uma prateleira de expansão

■

Instalação do nó de computação do NetBackup 5330

■

Para instalar os SFPs nas portas Fibre Channel (FC)

■

Para remover as tampas de extremidade de SFPs

■

Para conectar um nó de computação do NetBackup 5330 a uma plataforma
principal

■

Para conectar uma prateleira de expansão a uma prateleira principal

■

Para realizar um desligamento simples antes de adicionar uma nova prateleira
de expansão

■

Para conectar uma segunda prateleira de expansão a uma prateleira de
expansão de 3 TB existente e a uma prateleira principal de 3 TB

■

Conectar os cabos de alimentação ao hardware

■

Para ativar hardware e verificar a operação

■

Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu

■

Para acessar e usar a interface de Gerenciamento remoto da Veritas
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Para instalar uma prateleira principal ou uma
prateleira de expansão
Este procedimento de instalação pode ser usado para qualquer prateleira de
armazenamento. Para os sistemas que incluem uma prateleira de expansão, instale
essa unidade primeiro, seguida da prateleira principal.
Deve haver uma profundidade mínima de 76 cm (30 pol.) entre a parte dianteira
do rack e a parte traseira do rack.
A Veritas recomenda que duas pessoas instalem os trilhos; uma pessoa na parte
traseira do rack e uma na parte dianteira. A Veritas também recomenda que três
pessoas levantem e coloquem a prateleira de armazenamento nos trilhos montados.
Aviso: Para evitar potenciais danos ao equipamento e ferimentos pessoais, não
instale unidades de disco nas prateleiras de armazenamento antes de montá-las
no rack. O peso adicionado das unidades de disco impede a capacidade de instalar
com segurança as prateleiras de armazenamento.
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Para instalar a prateleira de armazenamento no rack

1

Posicione os trilhos esquerdo e direito.

2

Com uma chave de fenda Phillips, remova os quatro parafusos da frente do
trilho e os dois parafusos da parte traseira. Coloque os parafusos de lado.

3

Identifique a parte dianteira mais alta de cada trilho.

Traseira

Frente
Esquerda

Frente
Direita

Note que a saliência é perpendicular à peça principal do trilho. A prateleira de
armazenamento fica nesta borda.
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4

Encontre os espaçadores e coloque-os perto dos parafusos do trilho.

Nota: Dois tipos de espaçadores podem acompanhar as prateleiras de
armazenamento. Alguns espaçadores são redondos, enquanto outros
espaçadores são quadrados. Ambos os tipos de espaçadores são de aço
galvanizado. Ambos os tipos de espaçadores têm o mesmo uso e
funcionalidade.

5

Para alinhar o trilho com as RUs dianteiras e traseiras, faça o seguinte:
■

Encontre os RUs na parte dianteira e na parte traseira do rack que você
planeja usar.

Nota: A parte traseira do rack usa somente as duas RUs inferiores para a
instalação. A parte dianteira do rack usa três RUs.
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■

Use uma chave de fenda com cabeça chata para afrouxar os parafusos
internos do trilho.

■

Estenda o trilho de modo que ele se encaixe dentro das colunas dianteira
e traseira do rack.

■

Insira o pino de guia na parte traseira do trilho no furo superior da RU
traseira mais baixa que você planeja usar.
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6

Você pode usar os parafusos de cabeça chata no interior do trilho para estender
ou encurtá-lo para ajustar ao rack.

7

Também é possível usar um suporte de expansão para reforçar a traseira do
rack.
Use a seta para CIMA para determinar se o suporte deve ser anexado à parte
traseira da esquerda ou do trilho direito.

8

Para prender o trilho ao rack, faça o seguinte:
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■

Em cada um, coloque um espaçador com dois parafusos. As seguintes
ilustrações mostram espaçadores quadrados e redondos. Os dois tipos de
espaçadores pode acompanhar a prateleira de armazenamento.

■

Se tiver espaçadores redondos, insira a parte elevada do espaçador no
furo do rack da parte dianteira do rack. O espaçador centraliza o parafuso
para a instalação do trilho. O lado elevado do espaçador redondo é
mostrado na parte superior da seguinte imagem.

■

Posicione o trilho atrás dos furos do rack.

■

Na parte dianteira do rack, instale um espaçador e um parafuso furo no
mais baixo no rack. Instale então um outro espaçador e um parafuso no
meio da terceira RU no rack.
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Os dois parafusos restantes são usados mais tarde para anexar a prateleira
ao rack.
■

9

Na parte traseira do rack, instale um espaçador e um parafuso nos furos
do meio do rack dos dois RUs inferiores.

Certifique-se de apertar os parafusos de cabeça chata no interior do trilho. O
trilho deve ajustar-se confortavelmente, sem espaço para movimento.

10 Repita as etapas anteriores para instalar o trilho à direita.

Dianteira, direita

Traseira, direita

11 Para preparar-se para a instalação da prateleira de armazenamento, anexe
os quatro controlares de metal nos lados da prateleira de armazenamento da
seguinte forma:
■

Introduza as guias superiores nos controladores nos slots na prateleira (1).

■

Dobre os controladores e insira as guias inferiores (2).

■

Pressione o controlador inteiro para o lado da prateleira (3).

■

Puxe os controladores até colocá-los no lugar (4).
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12 Com uma pessoa em cada lado e uma pessoa na parte dianteira, levante com
cuidado a prateleira de armazenamento.

13 Coloque a parte traseira da prateleira na parte traseira dos trilhos prolongados.
14 Deslize a prateleira parcialmente no rack e remova os dois controladores
traseiros de metal.

15 Levante a parte dianteira da prateleira de armazenamento levemente, a seguir,
deslize-a completamente no rack até que fique firme.

16 Remova os dois controladores dianteiros de metal.
17 Repita as etapas anteriores para instalar a prateleira de armazenamento
principal.
Consulte “Para determinar locais do rack para o hardware do NetBackup 5330”
na página 25.

Para instalar unidades de disco em uma prateleira
de armazenamento principal ou em uma prateleira
de expansão
O procedimento de instalação da unidade de disco é o mesmo para ambas as
prateleiras de armazenamento. Não é recomendado ligar a energia elétrica às
prateleiras de armazenamento quando você instalar inicialmente todas as unidades,
como ao instalar uma prateleira nova.
Cada prateleira de armazenamento tem 5 gavetas do disco e cada gaveta tem 12
discos. Todas as 60 unidades de disco devem ser instaladas.
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Para ajudar a reduzir os tempos de instalação, a Veritas recomenda que duas
pessoas executem a instalação do disco. Uma pessoa deve desempacotar a
unidade de disco e levantar a alça e, em seguida, entregá-la a outra pessoa para
instalá-la na gaveta. As duas pessoas devem usar proteção contra descarga
eletrostática (ESD).
Nota: Se os discos não estiverem instalados corretamente quando a energia elétrica
for ligada mais tarde, serão mostrados erros nos sistemas de monitoramento do
hardware. O melhor local para buscar informações é o NetBackup Appliance Web
Console. Acesse a página Monitor > Hardware.
Para instalar as unidades de disco em uma prateleira do armazenamento

1

Mova todas as caixas da unidade de disco para o local da prateleira do
armazenamento e abra cada caixa. Não remova nenhum disco nem suas luvas
protetoras neste momento.

2

Prenda uma correia de pulso (antiestática) protetora do ESD a um pulso e
conectar a outra extremidade ao rack.
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3

Partindo da gaveta inferior (5), use seus polegares para puxar as duas travas
alaranjadas para os lados do rack. Depois, segure as travas e puxe a gaveta
para fora até que você consiga ver todos os slots de disco. Não puxe a gaveta
muito para fora.

A parte dianteira de cada gaveta identifica a numeração do slot da unidade
de disco dentro da gaveta. A numeração é a mesma em todas as gavetas, da
seguinte forma:

4

Tome uma unidade de disco de uma caixa e remova sua luva protetora.

5

Levante a trava do disco e use-a como alça para instalar da seguinte forma o
disco no espaço em disco número 1:
■

Insira o disco em linha reta para baixo no slot.

■

Alinhe os dois botões elevados em cada lado do disco com os intervalos
correspondentes no slot.
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■

Certifique-se de que a parte inferior do disco está assentada
completamente.

■

Pressione para baixo levemente e comece a puxar a trava do disco em
sua direção. Esta ação move o disco para trás. O conector à direita, na
parte traseira do disco, encaixa-se nos pinos da parte traseira do slot.

■

Continue puxando a trava para baixo até o final até ela ficar fixa no lugar
debaixo da guia alaranjada na parte dianteira.

Repita essa etapa para os slots de disco restantes na gaveta.

6

Depois que os 12 discos forem instalados, empurre a gaveta de novo na
prateleira e aperte as travas alaranjadas para dentro para proteger a gaveta.

7

Repita as etapas 4 - 6 para as gavetas restantes na seguinte ordem:
Gaveta 4, 3, 2 e 1.
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Instalação do nó de computação do NetBackup
5330
O NetBackup 5330 exige dois espaços do rack do RU. A Veritas recomenda que
você instale o nó de computação no espaço diretamente acima da prateleira
principal.
Os trilhos exigem um espaço do rack do RU e devem ser instalados no RU superior
dos dois exigidos para o nó de computação.
Para instalar o nó de computação

1

Use os modelos de trilho do rack fornecidos com o nó de computação.

■

Determine quais serão os dois RUs usados.

■

Determine quais orifícios do rack serão usados para os pinos e os
parafusos.

2

Encontre os RUs na parte dianteira e na parte traseira do rack que você planeja
usar.

3

Na parte dianteira do rack, instale uma porca gaiola no furo central do RU mais
baixo em cada lado.
Esse furo é usado mais tarde para prender o nó de computação ao rack.

4

Posicione o trilho esquerdo, marcado com L do lado perto da parte dianteira.
Observe o seguinte:
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■

O lado marcado do trilho deverá estar de frente para o lado do armário do
rack quando montado, não para o lado do nó de computação.

ESQUERDA

■

As extremidades do trilho contêm pontos específicos para o acoplamento
no rack.
A saliência quadrada na parte superior deve ser colocada no furo superior
do RU. A saliência azul redonda na parte inferior deve ser colocada no furo
inferior do RU.

5

Na parte superior traseira do RU do rack, inserir a parte traseira do trilho na
parte superior e nos furos inferiores do RU.

6

Estenda o trilho para a parte dianteira do rack e insira-o na parte superior e
nos furos inferiores do RU.
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7

Repita as etapas 5 e 6 para instalar o trilho correto.

DIREITA

8

Certifique-se de que ambos os trilhos estão paralelos e firmes.

9

Estenda inteiramente ambos os trilhos dianteiros até que os botões de encaixe
cliquem.

10 Levante com cuidado o nó de computação e incline a parte traseira para baixo
na direção da parte traseira dos trilhos.

11 Encontre os slots na parte traseira de cada trilho.
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12 Insira os dois pinos traseiros do suporte isolador que se estendem do lado do
nó de computação até os últimos slots do trilho.

13 Reduza a parte dianteira do nó de computação nos slots do trilho na parte
dianteira dos extensores do trilho. Um pino na metade e um na frente do nó
de computação se encaixam nos slots do trilho.

14 Levante nos botões de encaixe do trilho e deslize o nó de computação
completamente para dentro do rack.

15 Prenda o nó de computação ao rack em cada lado apertando o parafuso de
aperto manual na parte dianteira.

Para instalar os SFPs nas portas Fibre Channel
(FC)
Para transceptores pequenos conectáveis (SFP, Small Form-factor pluggable) são
fornecidos. Você deve inseri-los nas quatro portas Fibre Channel (FC) nos slots 1
e 4 do painel traseiro do nó de computação.
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Para instalar os SFPs

1

Encontre os SFPs.

2

Identifique as portas FC nos slots 1 e 4.

3

Digite um SFP parcialmente em uma porta.

4

Verifique se a alça de metal na extremidade do SFP está na parte superior.
Não é necessário levantar a alça.
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5

Verifique se o SFP está acomodado corretamente.

6

Remova todas as tampas de extremidades das portas.

Para remover as tampas de extremidade de SFPs
As montagens de elevação de PCIe na parte traseira do nó de computação contêm
cartões de Fibre Channel (FC) ou Ethernet de 10 Gb, dependendo da configuração.

Os cartões das montagens de elevação de PCIe incluem transceptores SFP com
tampas de extremidade protetoras. As tampas de extremidade precisam ser
removidas antes de inserir um cabo.
Para remover uma tampa de extremidade de SFP

1

Pegue a parte superior e a parte inferior de uma tampa de extremidade.

2

Puxe a parte traseira da tampa de extremidade em linha reta. Não torça a
tampa de extremidade.

3

Mantenha as tampas de extremidade em um local livre de poeira caso você
precise delas em outro momento.
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Para conectar um nó de computação do
NetBackup 5330 a uma plataforma principal
O nó de computação vem com quatro cabos de 1 metro de Fibre Channel (FC).
Os cabos de FC conectam o nó de computação aos cartuchos da prateleira principal.
Para assegurar a redundância da comunicação, conecte as unidades exatamente
conforme a descrição neste tópico.
Nota: Se você tiver uma prateleira de expansão de 6 TB, será preciso fazer upgrade
para o appliance NetBackup release 2.7.1 ou posterior. Consulte o Guia de Upgrade
do Appliance NetBackup para o Release 2.7.x - Sistema Operacional RedHat
Enterprise Linux (RHEL), que está localizado no seguinte site.
https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html
Os seguintes diagramas e tabelas mostram os locais das portas FC em ambos os
componentes.

Tabela 3-1

Portas FC do nó de computação

Portas FC do nó de computação
Slot 1; portas 1 e 2
Slot 4; portas 1 e 2

Tabela 3-2

Portas FC da prateleira principal

Portas FC da prateleira de armazenamento principal
Cartucho A; FC Ch1 e FC Ch2
Cartucho B; FC Ch1 e FC Ch2

Para conectar o nó de computação à plataforma principal

1

Conecte as portas FC do slot 1 no nó de computação às portas apropriadas
do cartucho FC da prateleira principal da seguinte forma:
■

Conecte o slot 1, porta 2 do nó de computação ao cartucho B, FC Ch1 da
prateleira principal
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■

2

3

Conecte o slot 1, porta 1 do nó de computação ao cartucho A, FC Ch1 da
prateleira principal

Conecte as portas FC do slot 4 no nó de computação às portas FC apropriadas
do cartucho da prateleira principal da seguinte forma:
■

Conecte o slot 4, porta 2 do nó de computação ao cartucho B, FC Ch2 da
prateleira principal

■

Conecte o slot 4, porta 1 do nó de computação ao cartucho A, FC Ch2 da
prateleira principal

Verifique se as conexões correspondem às portas no diagrama a seguir.

Consulte “Para conectar uma prateleira de expansão a uma prateleira principal”
na página 49.

Para conectar uma prateleira de expansão a uma
prateleira principal
Este tópico descreve o processo para acrescentar uma nova prateleira de expansão
a uma prateleira principal e um nó de computação existentes.
Você também pode usar essas instruções para instalar e conectar uma prateleira
de expansão ao mesmo tempo que instala uma prateleira principal e um nó de
computação.
Nota: Se tiver uma prateleira de expansão de 6 TB com uma prateleira principal
de 6 ou 3 TB, será preciso fazer o upgrade para o appliance NetBackup release
2.7.1 ou posterior. Consulte o Guia de Upgrade do Appliance NetBackup para o
Release 2.7.x - Sistema Operacional RedHat Enterprise Linux (RHEL), que está
localizado no seguinte site. https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html
Não é necessário desativar um nó de computação operacional e a prateleira
principal antes de adicionar uma prateleira de expansão.
Se você estiver instalando um nó de cálculo, uma prateleira principal e uma
prateleira de expansão ao mesmo tempo, mantenha todos os dispositivos desligados
até que o cabeamento completo seja concluído. Use a sequência fornecida para
ativar os dispositivos.

49

Procedimentos de instalação do hardware
Para conectar uma prateleira de expansão a uma prateleira principal

Cuidado: Verifique se os cabos SAS foram instalados corretamente antes de ativar
a prateleira de expansão. Caso você precise desconectar e reconectar os cabos
em uma prateleira de expansão em funcionamento, saiba que existe o risco de a
prateleira principal não conseguir reconhecer a nova configuração.
Pré-requisitos para adicionar uma prateleira de expansão
■

Certifique-se de que você tem um espaço de rack de 4U para cada nova
prateleira. Uma prateleira deve ficar próxima à prateleira principal.

■

Consulte a seção a seguir para verificar se os tamanhos de cabo são adequados
para a instalação do rack.
Consulte “Para determinar o comprimento do cabo SAS” na página 27.

■

Verifique se há uma entrada de alimentação de 220 VCA para a prateleira de
armazenamento.

■

Verifique se o nó de computação e a prateleira principal estão conectados
corretamente.

Para conectar uma nova prateleira de expansão a uma prateleira principal

1

Conecte as duas portas SAS do cartucho A da prateleira principal às portas
SAS do lado esquerdo nos cartuchos A e B da prateleira de expansão.

2

Conecte as duas portas SAS do cartucho B da prateleira principal às duas
portas SAS da prateleira de expansão. Não use a porta SAS única no lado
direito de cada cartucho da prateleira de expansão.
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3

Conecte dois cabos de alimentação à prateleira de expansão.

4

Ligue os dois interruptores.

5

Aguarde a exibição de 00 na prateleira de expansão.

Consulte as sessões a seguir, conforme necessário.
■

Ative os dispositivos e verifique as operações.
Consulte “Para ativar hardware e verificar a operação” na página 65.

■

Adicione o novo espaço em disco das prateleiras de expansão.
Consulte “Para adicionar espaço em disco de uma prateleira de armazenamento
de expansão do NetBackup Appliance Web Console” na página 81.
Consulte “Para adicionar o espaço em disco de uma prateleira de
armazenamento de expansão do NetBackup Appliance Shell Menu”
na página 83.
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Para realizar um desligamento simples antes de
adicionar uma nova prateleira de expansão
As melhores práticas recomendam desligar o nó de computação antes de instalar
e conectar uma segunda prateleira de expansão. Um desligamento simples preserva
os dados e a funcionalidade do nó de computação. A adição de uma prateleira de
expansão a um nó de computação em funcionamento pode causar o desligamento
da prateleira principal, a menos que o procedimento de desligamento simples seja
executado. Depois que o nó de computação é desligado, a prateleira principal
também é desligada.
Aviso: Você nunca deve realizar um desligamento forçado usando o botão
liga/desliga para desativar o appliance. Usar o botão liga/desliga para desativar o
appliance pode corromper os dados.
Um desligamento simples diz ao sistema operacional do appliance para interromper
e fechar todos os processos ativos. Um desligamento simples também interrompe
todas as comunicações com a prateleira de armazenamento conectada. Depois
que o sistema operacional interromper todos os processos, o nó de computação
será desligado sozinho. Todas as prateleiras de armazenamento conectadas devem
ser desativadas usando os interruptores de energia no painel traseiro de cada
prateleira.
Nota: Quando você adicionar uma prateleira de expansão a um nó de computação
e uma prateleira principal existentes, não será necessário desligar a alimentação.
Para executar um desligamento simples

1

Verifique se todas as operações de backup ou restauração foram concluídas.

2

Faça login no NetBackup Appliance Shell Menu e emita o comando Support
> Shutdown.

Para conectar uma segunda prateleira de
expansão a uma prateleira de expansão de 3 TB
existente e a uma prateleira principal de 3 TB
Você pode adicionar uma prateleira de expansão que use unidades de disco de 6
TB a um sistema existente do appliance com unidades de disco de 3 TB.
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Nota: Para adicionar uma segunda prateleira de expansão no sistema, é preciso
fazer upgrade do appliance NetBackup release 2.7.1 ou posterior. Consulte o Guia
de Upgrade do Appliance NetBackup para o Release 2.7.x - Sistema Operacional
RedHat Enterprise Linux (RHEL), que está localizado no seguinte site.
https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html

Cuidado: Quando você adiciona uma segunda prateleira de expansão a um sistema
operacional do appliance, as melhores práticas recomendam desativar o nó de
computação, a prateleira principal e a de expansão.
No entanto, é possível adicionar uma prateleira de expansão a um sistema em
funcionamento com a energia ligada. Se você precisar manter a energia ligada,
entre em contato com o suporte técnico da Veritas para obter assistência. Peça a
seu representante para consultar o artigo 000097607.
Desligue o nó de computação, a prateleira principal e a prateleira de expansão
existente nessa ordem. Consulte o seguinte link para obter as informações de
segundo plano, conforme necessário.
Consulte “Para realizar um desligamento simples antes de adicionar uma nova
prateleira de expansão” na página 52.
Para desativar um sistema operacional

1

Primeiro, desative o nó de computação no NetBackup Appliance Shell Menu.

2

Digite Support e shutdown.

3

Em seguida, desative a prateleira principal.
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4

Desligue as chaves de alimentação CA no painel traseiro da prateleira principal.

5

Desligue as chaves de alimentação CA no painel traseiro da prateleira de
expansão existente.
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Para conectar uma segunda prateleira de expansão a uma existente

1

Verifique se o nó de computação, a prateleira principal e a de expansão
existente estão desativados.

2

Verifique se a prateleira principal e a prateleira de expansão estão com os
cabos corretos, conforme exibido.
Quatro cabos SAS conectam a prateleira principal à prateleira de expansão.

Nota: As seguintes ilustrações mostram apenas o cabo específico e as ações
necessárias. Os cabos que já estão conectados são mostrados em preto. O
cabo para cada etapa é mostrado em cores. Um círculo amarelo representa
uma nova conexão. Um círculo vermelho indica um cabo que precisa ser
removido de uma porta específica.

3

Conecte um novo cabo SAS como o mostrado em amarelo.
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4

Conecte o outro novo cabo SAS ao cartucho B da nova prateleira de expansão.
Use a porta SAS na parte do lado direito do cartucho B, como mostrado em
amarelo.

A

B

A

B

A

B

A outra extremidade desse novo cabo SAS será conectada mais tarde.
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5

Desconecte o cabo da porta SAS mais à esquerda do cartucho B na prateleira
de expansão existente, conforme exibido.

A

B

A

B

A

B
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6

Conecte o cabo que não foi completamente conectado à porta SAS mais à
esquerda ao cartucho B da prateleira de expansão existente, conforme exibido.

A

B

A

B

A

B
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7

Conecte o cabo que foi desconectado do cartucho B dessa prateleira de
expansão existente à porta esquerda do cartucho B da segunda prateleira de
expansão.

A

B

A

B

A

B
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8

Desconecte o cabo da prateleira de expansão existente, do cartucho B e da
porta 1.

A

B

A

B

A

B
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9

Conecte o cabo à segunda prateleira de expansão, ao cartucho B e à porta
1, conforme mostrado.

A

B

A

B

A

B
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10 Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente, conforme
mostrado nas duas ilustrações abaixo.

A
B

A
B

A
B
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A
B

A
B

A
B

11 Consulte a seção a seguir para ativar todos os dispositivos na ordem
apropriada. É muito importante ativar os dispositivos na sequência correta:
segunda prateleira de expansão, prateleira de expansão inicial, prateleira
principal e nó de computação.
Consulte “Para ativar hardware e verificar a operação” na página 65.

12 Quando todos os dispositivos estiverem em operação, acrescente o espaço
do disco de armazenamento ao sistema do appliance.
Consulte Apêndice A na página 77.

Conectar os cabos de alimentação ao hardware
Cada nó de computação e cada prateleira de armazenamento contêm duas fontes
de alimentação CA. Para assegurar a redundância de energia, conecte as fontes
de alimentação em cada componente às diferentes fontes de alimentação CA.
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Tipicamente, a parte traseira de um rack é configurada com uma unidade de
distribuição de energias (PDU) em cada lado. As PDU em cada lado são de fontes
diferente para fornecer a redundância das energias.
Cuidado: Não ative as energias em nenhum componentes ao conectar os cabos
de alimentação. Os componentes devem ser ativados em uma sequência específica
para assegurar uma comunicação correta. As instruções referenciadas ao final
deste tópico contêm a sequência que deve ser seguida.
Para conectar os cabos de alimentação

1

Consulte a seção a seguir para obter uma descrição sobre os conectores do
cabo de alimentação C-13/C-14 e C-19/C-20 se necessário.
Consulte “Cabos e conectores do NetBackup 5330” na página 12.

2

Verifique que a entrada da fonte da alimentação CA para o nó de computação
esteja dentro de uma destas faixas:
■

100 - 127 VAC em 50/60 Hertz, 8,2 A

■

200 - 240 VAC em 50/60 Hertz, 4,4 A

3

Verifique que a entrada da fonte da alimentação CA para as prateleiras de
armazenamento esteja dentro da faixa 200 - 240 VAC em 50/60 Hertz, de 9,13
- 10,95 A.

4

Para cada componente, obtenha dois cabos de alimentação apropriados para
sua região e seu equipamento.

5

No nó de computação, conecte um cabo de alimentação a cada soquete da
fonte de alimentação. Conecte a outra extremidade de cada cabo a um PDU
diferente.
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6

Na prateleira principal, conecte um cabo de alimentação a cada soquete da
fonte de alimentação. Conecte a outra extremidade de cada cabo a um PDU
diferente.

7

Na prateleira de expansão, conecte um cabo de alimentação a cada soquete
da fonte de alimentação. Conecte a outra extremidade de cada cabo a um
PDU diferente.

Consulte “Para ativar hardware e verificar a operação” na página 65.

Para ativar hardware e verificar a operação
Os componentes de hardware devem ser ativados em uma sequência específica
para assegurar uma comunicação correta entre eles.
A sequência correta é da seguinte forma:
1.

Prateleira de armazenamento de expansão (se instalado)

2.

Prateleira de armazenamento principal

3.

Nó de computação do NetBackup 5330
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Para ativar os componentes e verificar a operação

1

Conferir e verificar se os seguintes cabos estão conectados corretamente e
firmemente:
■

Dados e cabos de rede no nó de computação

■

Cabos de Fiber Channel (FC) entre o nó de computação e a prateleira
principal

■

Cabos SAS entre a prateleira principal e a prateleira de expansão

■

Cabos de energia de cada componente para a unidade de distribuição de
energia apropriada (PDU) no rack

2

Na parte traseira da prateleira de expansão, ative os dois interruptores de
alimentação.

3

Verifique se os LEDs à esquerda em ambos os cartuchos de energia estão
verdes.
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4

Verifique se o LED de alimentação na parte dianteira esquerda da prateleira
está verde.

5

Após aproximadamente 5 a 10 minutos, verifique se a prateleira foi totalmente
inicializada da seguinte forma:
■

Os 12 LEDs de disco na parte dianteira de cada gaveta são verdes.

■

O LED azul de Ação de Serviço Permitida não está iluminado.

■

O LED âmbar de Ação do Serviço Necessária não está iluminado.

■

Os dois números de sete segmentos na parte traseira da prateleira mostram
a identificação da prateleira.
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Para a nova prateleira de armazenamento de expansão, esse número deve
ser 01.

Para a prateleira de armazenamento de expansão original, esse número
deve ser 00.
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6

Na parte traseira da prateleira principal, ative os dois interruptores de
alimentação.

7

Verifique se os LEDs à esquerda em ambos os cartuchos de energia estão
verdes.

8

Verifique se o LED de alimentação na parte dianteira esquerda da prateleira
está verde.

9

Após aproximadamente 5 a 10 minutos, verifique se a prateleira foi totalmente
inicializada da seguinte forma:
■

Os 12 LEDs de disco na parte dianteira de cada gaveta são verdes.
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■

O LED azul de Ação de Serviço Permitida não está iluminado.

■

O LED âmbar de Ação do Serviço Necessária não está iluminado.
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10 Os dois números de sete segmentos na parte traseira da prateleira mostram
a identificação da prateleira. Para a prateleira de armazenamento principal,
este número deve ser 99.

11 No painel frontal direito do mouse no nó de computação, pressione o botão
liga/desliga para ativar o nó de computação.

12 Após alguns minutos, verifique se o nó de computação inicializou
completamente da seguinte forma:
■

No painel frontal direito do nó de computação, encontre o LED triangular
de Status perto da parte superior do painel do LED. O LED deve estar
verde durante operações normais.
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■

Verifique se os LEDs de unidade de disco inicializaram adequadamente
da seguinte forma:

O LED de Status (1) não deve estar iluminado. As seguintes indicações
também 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
ainda 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.

13 Inicie o NetBackup Appliance Web Console e verifique se todos os dispositivos
aparecem na página Monitor > Hardware. Caso os dispositivos não sejam
exibidos, verifique as conexões a cabo e se a energia está ligada.

14 Realize a configuração inicial do appliance. Consulte as instruções no seguinte
site.https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html
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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.
Aviso: Você poderá ser desconectado depois de executar esse procedimento.
Registre o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway da porta de
gerenciamento remoto para que você possa se conectar a ela mais tarde.
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 28.

2

Conecte um teclado e o mouse ao appliance. Verifique se o appliance está
ligado.
Quando o processo de inicialização estiver concluído, aparecerá uma
solicitação de login.

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.
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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

6

Digite o comando a seguir se você quiser adicionar um usuário novo para
acessar o subsistema de IPMI. Observe que essa é uma etapa é opcional.
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 gerenciamento remoto à rede.

9

O appliance está pronto para configuração inicial. Consulte a plataforma
adequada no Guia de Configuração Inicial do Appliance NetBackup para obter
informações sobre os requisitos e procedimentos da configuração inicial.
Nota: Você pode usar a porta NIC1 ou eth0 depois de concluir a configuração
inicial.

Consulte “Sobre a configuração da IPMI” na página 16.
Consulte “Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu”
na página 73.
Consulte “Para acessar e usar a interface de Gerenciamento remoto da Veritas”
na página 75.
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Para acessar e usar a interface de Gerenciamento
remoto da Veritas
A interface Web do IPMI é conhecida como Gerenciamento remoto da Veritas. É
possível usar a interface do Gerenciamento remoto para fazer logon no NetBackup
Appliance Shell Menu.
Para usar a interface de Gerenciamento remoto, os seguintes pré-requisitos devem
ser atendidos:
■

A interface de Gerenciamento remoto 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.

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 que está 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.
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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.
A seguinte figura mostra a interface de um appliance 5220, 5230 ou 5330.

5

Um aplicativo JViewer é aberto e permite monitorar e controlar remotamente
o appliance. Esse aplicativo 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.veritas.com/support/TECH212531

6

Agora você pode acessar e fazer logon no NetBackup Appliance Shell Menu.
Digite o nome de usuário e a senha do appliance
Por padrão, o nome de usuário admin tem a senha, P@ssw0rd em que 0 é o
número zero.

Consulte “Sobre a configuração da IPMI” na página 16.
Consulte “Para configurar a IPMI no NetBackup Appliance Shell Menu”
na página 73.
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A

Para adicionar o espaço
em disco de uma nova
prateleira de
armazenamento de
expansão
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Pré-requisitos para adicionar o espaço em disco de novas prateleiras de
expansão

■

Para adicionar espaço em disco de uma prateleira de armazenamento de
expansão do NetBackup Appliance Web Console

■

Para adicionar o espaço em disco de uma prateleira de armazenamento de
expansão do NetBackup Appliance Shell Menu

Pré-requisitos para adicionar o espaço em disco
de novas prateleiras de expansão
Para verificar a funcionalidade
Para adicionar o espaço em disco de uma nova prateleira de expansão, verifique
se todo o sistema do appliance está funcionando corretamente.

Para adicionar o espaço em disco de uma nova prateleira de armazenamento de expansão
Pré-requisitos para adicionar o espaço em disco de novas prateleiras de expansão

Para verificar a funcionalidade do appliance

1

Verifique se os LEDs da fonte de alimentação do nó de computação estão
verdes.

2

Verifique se os LEDs da unidade de disco do nó de computação estão verdes.

3

Verifique se os LEDs do nó de computação do painel dianteiro estão verdes.

4

Verifique se os LEDs do painel dianteiro das prateleiras principal e de expansão
estão verdes.
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5

Verifique se os LEDs da gaveta das prateleiras principal e de expansão estão
verdes.

6

Verifique se os LEDs dos cartuchos de energia das prateleiras principal e de
expansão estão verdes.

7

Verifique se os LEDs dos cartuchos do ventilador das prateleiras principal e
de expansão estão verdes.
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8

Verifique se a prateleira principal exibe 99.
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9

Verifique se a primeira prateleira de expansão exibe 00.

10 Verifique se a segunda prateleira de expansão exibe 01.

Para adicionar espaço em disco de uma prateleira
de armazenamento de expansão do NetBackup
Appliance Web Console
O seguinte procedimento descreve como adicionar espaço em disco da nova
prateleira de armazenamento a um appliance do NetBackup 5330 operacional
usando o NetBackup Appliance Web Console.
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Para adicionar o espaço em disco de uma prateleira de expansão do
NetBackup Appliance Web Console

1

Inicie o NetBackup Appliance Web Console e verifique se o novo dispositivo
de armazenamento aparece na página Monitor > Hardware. Caso o novo
dispositivo de armazenamento não apareça, verifique as conexões a cabo e
certifique-se de que energia está ligada.

2

Clique em Manage > Storage.

3

Selecione a guia Disks.

4

Clique em Scan.

5

Na caixa de diálogo Do you want to scan for new disks?, clique em Sim
para iniciar a verificação.

6

Quando a verificação for concluída, clique em OK para atualizar a guia Disks.
Na coluna de Disk, os IDs novos devem aparecer para a nova prateleira de
expansão. 6 novos discos de dados e 1 novo metadisco serão exibidos. Os
discos de dados têm os seguintes atributos:
■

Type = Data.

■

Status = New Available

O metadisco tem os seguintes atributos:
■

Type = Meta

■

Status = New Available

7

Clique em Add para que cada disco recém-disponível ative o armazenamento.

8

Na caixa de diálogo Confirmation, clique em Yes para continuar.
Quando o processo for concluído, a mensagem a seguir deverá aparecer:
Adding disk <ID do disco>. Succeeded.

9

Clique em OK para atualizar o sistema.
Repita as etapas 7 a 9 para adicionar cada disco novo.
Depois que os discos forem adicionados, a guia Disks deve mostrar os
seguintes atributos para os discos novos:
■

Status = In Use

■

Unallocated = n TB
Onde n é o volume ou espaço em disco utilizável disponível no novo disco.
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Para adicionar o espaço em disco de uma
prateleira de armazenamento de expansão do
NetBackup Appliance Shell Menu
O seguinte procedimento descreve como adicionar espaço em disco da nova
prateleira de armazenamento a um appliance 5330 usando o NetBackup Appliance
Shell Menu.
Para adicionar o espaço em disco de uma prateleira de expansão do
NetBackup Appliance Shell Menu

1

Use o PuTTY para iniciar uma sessão SSH e acessar o NetBackup Appliance
Shell Menu.
Nota: Também é possível conectar um laptop, teclado e monitor ou KVM ao
appliance para acessar o NetBackup Appliance Shell Menu.

2

Fala login no NetBackup Appliance Shell Menu. O prompt Main_Menu é
exibido.

3

Acessar o menu Monitor da seguinte forma:
Digite Monitor e pressione Enter.

4

Digite Hardware ShowHealth e pressione Enter.
São exibidas informações sobre o sistema. Navegue até Primary Storage
Shelf to Expansion Storage Shelf Connection information. A coluna de
Status deve dizer Connected.

5

No prompt, digite return para voltar ao menu principal.

6

Faça uma verificação seguindo estas etapas:
■

No prompt Main_Menu, digite Manage e pressione Enter.

■

Digite Storage e pressione Enter.

■

Digite Scan e pressioneEnter.

A verificação demora alguns minutos para ser concluída.

7

Visualize o espaço de armazenamento disponível da seguinte maneira:
■

Acesse o menu Storage.

■

No prompt, digite Show Disk e pressione Enter.
Note que você pode adicionar os discos com status New Available.
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8

No menu Storage, digite add e pressione Enter. Ela exibe os discos que estão
em um estado de New Available e podem ser adicionados. Copie um ID do
disco exibido.

9

No prompt, digite add <ID do disco> e pressione Enter. <ID do disco> é o
ID do disco que você copiou.
Repita a etapa 8 e 9 para adicionar cada ID do disco exibido.

10 Visualize o espaço de armazenamento disponível da seguinte maneira:
■

Acesse o menu Storage.

■

No prompt, digite Show Disk e pressione Enter.
O status dos discos recém-adicionados é exibido como In Use e o espaço
na coluna de Unallocated é o espaço em disco disponível para o disco
novo.
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