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الدعم الفني
تضم خدمة الدعم الفني من  Symantecمراكز دعم عالمية .ويتمثل الدور الرئيسي للدعم الفني في االستجابة
الستعالمات معينة حول ميزات المنتج ووظائفه .كما تقوم مجموعة الدعم الفني كذلك بإنشاء محتوى لقاعدة معلوماتنا
عبر اإلنترنت .تعمل مجموعة الدعم الفني بالتعاون مع المجاالت الوظيفية األخرى داخل  Symantecلإلجابة على
أسئلتكم في الوقت المناسب .على سبيل المثال ،تعمل مجموعة الدعم الفني مع قسم Product Engineering and
) Symantec Security Responseهندسة المنتج واستجابة  Symantecلمشكالت األمان( لتوفير خدمات
التنبيه وتحديثات تعريف الفيروسات.
تشتمل عروض الدعم من  Symantecعلى التالي:
■

مجموعة من خيارات الدعم التي تتيح لك مرونة تحديد مقدار الخدمة الصحيح ألية منظمة بأي حجم

■

دعم يعتمد على الهاتف و/أو الويب والذي يوفر استجابة سريعة وأحدث المعلومات على مدار الساعة.

■

ضمان الترقية الذي يوفر ترقيات البرامج

■

دعم عالمي يمكن شراؤه خالل ساعات العمل اإلقليمية أو  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع

■

عروض الخدمة المميزة التي تشتمل على ) Account Management Servicesخدمات إدارة الحساب(

للحصول على معلومات حول عروض الدعم من  ،Symantecيمكنك زيارة موقعنا على الويب على عنوان URL
التالي:
http://www.symantec.com/business/support
سيتم توفير كافة خدمات الدعم بالتوافق مع اتفاقية الدعم الخاصة بك وسياسة الدعم الفني للمشروعات السابقة والسارية
حينها.

االتصال بالدعم الفني
يمكن للعمالء الذين لديهم اتفاقية دعم حالية الوصول إلى معلومات الدعم الفني على عنوان  URLالتالي:
http://www.symantec.com/business/support
قبل االتصال بالدعم الفني ،تأكد من إيفائك بكافة متطلبات النظام المدرجة في وثائق المنتج الخاص بك .كذلك ،يجب
عليك التواجد قريبًا من جهاز الكمبيوتر الذي يعاني من المشكلة ،حيث قد يستلزم األمر تكرار حدوث المشكلة.
عند االتصال بالدعم الفني ،برجاء توفير المعلومات التالية:
■

مستوى إصدار المنتج

■

معلومات الجهاز

■

الذاكرة المتاحة ومساحة القرص ومعلومات NIC

■

نظام التشغيل

■

مستوى اإلصدار والتصحيح

■

طوبولوجيا الشبكة

■

معلومات جهاز التوجيه والعبارة وعنوان IP

■

وصف المشكلة:
■

رسائل الخطأ وملفات السجل

■

خطوات الكشف عن المشكلة وحلها التي تم إجراؤها قبل االتصال بـ Symantec

■

التغييرات التي تم القيام بها مؤخرًا على تكوين البرنامج وتغييرات الشبكة

الترخيص والتسجيل
إذا تطلب منتج  Symantecالخاص بك التسجيل أو مفتاح ترخيص ،فقم بالوصول إلى صفحة الدعم الفني الخاص
بنا على الويب على عنوان  URLالتالي:
http://www.symantec.com/business/support

خدمة العمالء
معلومات خدمة العمالء متاحة على عنوان  URLالتالي:
http://www.symantec.com/business/support
تتوافر خدمة العمالء للمساعدة على حل المشكالت غير الفنية ،مثل أنواع المشكالت التالية:
■

أسئلة تتعلق بترخيص أو مؤشر تسلسل المنتج

■

تحديثات تسجيل المنتج ،مثل تغييرات العنوان أو االسم

■

معلومات المنتج العامة )الميزات ،اللغات المتاحة ،الموزعون المحليون(

■

أحدث معلومات حول تحديثات المنتج وترقياته

■

معلومات حول ضمان الترقية وعقود الدعم

■

معلومات حول برامج شراء Symantec

■

نصائح حول خيارات الدعم الفني من Symantec

■

أسئلة غير فنية لما قبل الشراء

■

المشكالت التي تتعلق باألقراص المضغوطة أو أقراص  DVDأو األدلة

موارد اتفاقية الدعم
إذا أردت االتصال بـ  Symantecفيما يتعلق باتفاقية الدعم الحالية ،الرجاء االتصال بفريق إدارة الدعم الخاص
باإلقليم لديك كالتالي:
الدول اآلسيوية على المحيط الهادي واليابان

customercare_apac@symantec.com

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

semea@symantec.com

دول أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية

supportsolutions@symantec.com
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الفصل

1

نظرة عامة على الجهاز
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

نظرة عامة على جهاز NetBackup 5330

■

عمليات تهيئة بطاقة  PCIeلجهاز NetBackup 5330

■

عمليات تهيئة منفذ إيثرنت لجهاز NetBackup 5330

■

أرفف تخزين  NetBackup 5330ومحركات أقراصه

■

كابالت وموصالت NetBackup 5330

■

معرفة تسلسل تركيب جهاز NetBackup 5330

■

حول تهيئة IPMI

نظرة عامة على جهاز NetBackup 5330
تحتوي اللوحة األمامية للجهاز على  12فتحة لمحركات األقراص .الفتحات مرقمة من صفر )الفتحة السفلى اليسرى(
إلى ) 11الفتحة العليا اليمنى(.

تتضمن محركات األقراص في جهاز  NetBackup 5330ما يلي:
■

ثمانية أقراص  SASبسعة  3تيرابايت ،يمكن الوصول إليها من اللوحة األمامية لجهاز .NetBackup 5330
يتم تهيئة األقراص إلى وحدتي تخزين  ،RAID 1باالسمين  Volume 0و .Volume 1يتم تهيئة األقراص
الموجودة في الفتحة  0والفتحة  1كالجهاز  .Volume 0 ،RAID 1تحتوي وحدة التخزين تلك على نظام تشغيل
الجهاز وتطبيق .NetBackup

■

يتم تهيئة األقراص الموجودة في الفتحتين  3و 4كالجهاز .Volume 1 ،RAID 1

نظرة عامة على الجهاز
عمليات تهيئة بطاقة  PCIeلجهاز NetBackup 5330

■

يستخدم الجهاز األقراص الموجودة في الفتحة  2والفتحة  5كأقراص إضافية سريعة .في حالة حدوث مشكلة في
أي من وحدتي تخزين  ،RAIDيعمل الجهاز على إعادة إنشاء عملية  RAIDتلقائيًا .خالل عملية إعادة اإلنشاء،
يحدد الجهاز قرص إضافي سريع من الفتحة  2أو الفتحة  ،5ثم يقوم بإعادة إنشاء وحدة تخزين .RAID

■

يتم االحتفاظ باألقراص الموجودة في الفتحتين  6و 7لالستخدام مستقبالً.

تحتوي اللوحة الخلفية من الجهاز على منافذ مضمنة وفتحات بطاقة .PCIe
تتضمن المنافذ المضمنة ما يلي )مع أرقام إلقران المنافذ بالعناصر في قائمة التعداد النقطي(:
■

أربعة منافذ  Ethernet 1جيجابايت )(1

■

منفذ مصفوفة رسومات فيديو ) (VGAواحد )(2

■

منفذ تسلسلي واحد )للدعم الفني لدى شركة  Symantecفقط( )(3

■

ثالثة منافذ (USB (4

■

منفذ واحد لواجهة إدارة النظام األساسي الذكية ) (IPMIلإلدارة عن بُعد )(5

■

منفذي  Ethernet 10جيجابايت )(6

عمليات تهيئة بطاقة  PCIeلجهاز NetBackup 5330
تحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على ست فتحات  PCIeمرقمة من  1إلى  .6توجد الفتحات  1و 2و 3في مجموعة
ترقية  .PCIe 2توجد الفتحات  4و 5و 6في مجموعة ترقية .PCIe 1

ةيفاضإ ةقاطب1
ةحتف6
ةحتف5
ةحتف4

ةيفاضإ ةقاطب2
ةحتف3
ةحتف2

ةحتف1

يتم تعبئة كافة فتحات  PCIeفي المصنع .تحتوي كل فتحة على بطاقة مهايئ ناقل مضيف ) (HBAلقناة ألياف )(FC
أو بطاقة واجهة شبكة  .(Ethernet (Ethernetيتم حجز الفتحتين  1و 4للتوصيل برف التخزين األساسي.
الجدول  1-1يصف عمليات التهيئة التي يوفرها المصنع لبطاقة  PCIeلجهاز .NetBackup 5330
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عمليات تهيئة منفذ إيثرنت لجهاز NetBackup 5330

الجدول 1-1

عمليات التهيئة التي يوفرها المصنع لفتحة  PCIeلجهاز NetBackup 5330

فتحة 2

فتحة 4

فتحة 3

الطراز

فتحة 1

A

 HBAلقناة ألياف  Ethernet 10جيجابايت  Ethernet 10جيجابايت  HBAلقناة ألياف
FC
FC

Ethernet 10
جيجابايت

B

 HBAلقناة ألياف  Ethernet 10جيجابايت  Ethernet 10جيجابايت  HBAلقناة ألياف
FC
FC

Ethernet 10
جيجابايت

 HBA 8جيجابايت
لقناة األلياف FC

C

 HBAلقناة ألياف  Ethernet 10جيجابايت  Ethernet 10جيجابايت  HBAلقناة ألياف
FC
FC

 HBA 8جيجابايت
لقناة األلياف FC

 HBA 8جيجابايت
لقناة األلياف FC

D

 HBAلقناة ألياف  HBA 8جيجابايت لقناة
األلياف FC
FC

 Ethernet 10جيجابايت  HBAلقناة ألياف
FC

 HBA 8جيجابايت
لقناة األلياف FC

 HBA 8جيجابايت
لقناة األلياف FC
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 HBAلقناة ألياف  HBA 8جيجابايت لقناة
األلياف FC
FC

 HBAلقناة ألياف
FC

 HBA 8جيجابايت
لقناة األلياف FC

 HBA 8جيجابايت
لقناة األلياف FC

 HBA 8جيجابايت لقناة
األلياف FC

فتحة 5

فتحة 6
Ethernet 10
جيجابايت

عمليات تهيئة منفذ إيثرنت لجهاز NetBackup 5330
تحتوي اللوحة الخلفية لجهاز  NetBackup 5330على ست فتحات  ،PCIeيتم شغلها وفقًا لخمسة عمليات تهيئة
مختلفة .تحدد عملية تهيئة فتحة  PCIeعدد منافذ اإليثرنت التي تتوفر على جهازك.
يوضح الشكل  1-1مكان كل منفذ إيثرنت على اللوحة الخلفية للجهاز.
الشكل 1-1

مواقع منافذ إيثرنت لجهاز NetBackup 5330
NetBackup 5330

PCIe-6
PCIe-5

eth13 eth12
eth11 eth10

eth6
eth8

PCIe-4

eth4 eth5

eth7
eth9

PCIe-3
PCIe-2
PCIe-1

eth3

eth0 eth1 eth2

تتضمن كافة أجهزة  NetBackup 5330المنافذ التالية ،حيث تكون مضمنة إلى جانب قاعدة اللوحة الخلفية:
■

منافذ -1جيجابايت eth0 :و eth1و eth2وeth3

■

منافذ -10جيجابايت eth4 :وeth5

توجد منافذ إضافية في بطاقات واجهة شبكة -10جيجابايت التي يتم تركيبها في فتحات  .PCIeيعتمد عدد المنافذ على
تهيئة فتحة  PCIeلجهازك.
يوضح الجدول  1-2منافذ إيثرنت اإلضافية لكل عملية تهيئة لمنفذ .PCIe
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أرفف تخزين  NetBackup 5330ومحركات أقراصه

الجدول 1-2

عمليات تهيئة منفذ إيثرنت للوحة  PCIeفي جهاز NetBackup 5330

الطراز

رقم الفتحة ومنفذ إيثرنت

A

■

فتحة ) 2: eth8يمين() eth9 ،يسار(

)أربعة بطاقات إيثرنت -10جيجابايت(

■

فتحة ) 3: eth6يمين() eth7 ،يسار(

■

فتحة ) 5: eth10يمين() eth11 ،يسار(

■

فتحة ) 6: eth12يمين() eth13 ،يسار(

B

■

فتحة ) 2: eth8يمين() eth9 ،يسار(

)ثالثة بطاقات إيثرنت -10جيجابايت(

■

فتحة ) 3: eth6يمين() eth7 ،يسار(

■

فتحة ) 5: eth10يمين() eth11 ،يسار(

C

■

فتحة ) 2: eth8يمين() eth9 ،يسار(

)بطاقتي إيثرنت -10جيجابايت(

■

فتحة ) 3: eth6يمين() eth7 ،يسار(

D

■

فتحة ) 3: eth6يمين() eth7 ،يسار(

)بطاقة إيثرنت -10جيجابايت(
ال يوجد
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)بطاقة إيثرنت -10جيجابايت(

أرفف تخزين  NetBackup 5330ومحركات أقراصه
يدعم جهاز  NetBackup 5330نوعين من تخزين محركات األقراص اإلضافية كما يلي:
■

رف تخزين أساسي

■

رف تخزين إضافي

يتطلب كل جهاز  NetBackup 5330رف تخزين أساسي واحد .يوفر رف التخزين اإلضافي سعة تخزين إضافية.
نظرًا العتبارات الوزن ،يجب تركيب أرفف التخزين أسفل الحامل أو بالقرب من أسفله قدر اإلمكان .عند تركيب
أرفف التخزين والجهاز ،يتم توصيل قناة األلياف ) (FCو SASوكابالت الطاقة بين الوحدات .توصل كابالت قناة
األلياف الجهاز برف التخزين األساسي .توصل كابالت  SASرف التخزين األساسي برف التخزين اإلضافي .عند
اكتمال كافة التوصيالت ،قم بتشغيل أرفف التخزين والجهاز لبدء الوحدات ومزامنتها.
للمساعدة في خفض وزن الوحدات خالل التركيب ،ال يتم تركيب محركات األقراص في المصنع في أرفف التخزين.
يتم شحن األقراص في حزم منفصلة ،بحيث تتضمن كل حزمة عشرة أقراص .يكون مطلوب ست حزم إلتمام تعبئة
كل رف تخزين .يتم تغليف كل قرص في كيس مانع للكهرباء الساكنة .يجب تركيب األقراص في أرفف التخزين عن
طريق فتح أدراج رف التخزين وإدراج كل قرص في فتحة .توصي أفضل الممارسات بالبدء من الدرج السفلي والصعود
ألعلى .أدرج األقراص في األدراج درجًا واحدًا تلو اآلخر.
األدراج لكل رف مرقمة من  1إلى  5بداية من أعلى الرف.
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فتحات القرص في كل درج مرقمة من  1إلى  12بداية من الجانب األيسر من الدرج.

توفر ثالثة مؤشرات  LEDفي مقدمة الدرج معلومات حول كل عمود من الفتحات الثالث.

راجع "تركيب محركات األقراص في رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي " في الصفحة .32

كابالت وموصالت NetBackup 5330
توجد األنواع التالية من الكابالت والموصالت:
■

أسالك الطاقة التي توصل كل جهاز بوحدات توزيع الطاقة ) (PDUفي الحامل.

■

كابالت قناة األلياف ) (FCالتي توصل الجهاز برف التخزين األساسي.

■

كابالت  SASالمستخدمة لتوصيل رف التخزين األساسي برف التخزين اإلضافي.
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معرفة تسلسل تركيب جهاز NetBackup 5330

■

وحدات وصالت عامل النموذج الصغيرة ) (SFPلقناة األلياف ومنافذ  10جيجابايت.
يتم تركيب وصالت  SFPفي األسالك في المصنع في وحدات ترقية .PCIe
يتم توفير وصلتي  SFPلالستخدام مع منافذ  10جيجابايت على اللوحة الخلفية للجهاز.

باإلضافة إلى ذلك ،قد يتعين عليك الحصول على األنواع التالية من الكابالت وفقًا لتهيئة دخل/خرج الجهاز الخاص
بك:
■

كابالت  Ethernetبين منافذ  Ethernet 1جيجابايت و Ethernet 10جيجابايت على الجهة الخلفية من
الجهاز والشبكة الخاصة بك.

■

كابل  Ethernetبين منفذ واجهة إدارة البرنامج الذكية ) (IPMIعلى اللوحة الخلفية للجهاز والشبكة الخاصة
بك للوصول إلى الجهاز عن بُعد.

■

كابالت قناة ألياف إضافية بين منافذ  HBA 8جيجابايت لقناة األلياف على اللوحة الخلفية للجهاز وشبكتك للتوصيل
بشريط أو أجهزة أخرى.

معرفة تسلسل تركيب جهاز NetBackup 5330
للسماح بتركيب أسهل ومالئمة توصيل الكابالت بين الوحدات ،يجب تركيب الجهاز وأرفف التخزين بتسلسل محدد.
تسلسل التركيب الموصى به كما يلي:
■

■

أرفف التخزين
■

رف التخزين اإلضافي  -التركيب في أدنى  4أماكن وحدات الحامل المتوفرة.

■

رف التخزين األساسي  -التركيب في مكان  4وحدات الحامل التالية المتوفر فوق رف التخزين اإلضافي.
أرفف التخزين هي أثقل الوحدات .وهي متشابهة تمامًا وتستخدم نفس نوع القضبان للتركيب .لتركيب أسهل،
ال تقم بتركيب محركات األقراص حتى يتم تركيب الوحدات في الحامل.
الوقت المقدر لتركيب رف تخزين واحد هو ساعتين ونصف تقريبًا.

جهاز  - NetBackup 5330التركيب في مكان وحدتي الحامل أعلى رف التخزين األساسي.
الوقت المقدر لتركيب جهاز واحد هو ساعة وربع تقريبًا.

الجدول  1-3يصف خطوات التركيب ويتضمن ارتباط إلى اإلجراء المحدد لتلك الخطوة.
الجدول 1-3

تسلسل تركيب رف التخزين والجهاز

الخطوة

الوصف

1

حدد مكان أرفف التخزين والجهاز على الحامل.
راجع "تحديد أماكن الحامل لجهاز  "NetBackup 5330في الصفحة .23

2

قم بفك غالف رف التخزين اإلضافي ورف التخزين األساسي.
راجع "فك غالف رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي" في الصفحة .18
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الجدول 1-3

تسلسل تركيب رف التخزين والجهاز

الخطوة

الوصف

3

قم بتركيب قضبان رف التخزين في الحامل وتركيب رف التخزين.
مالحظة :يمكن استخدام الموضوع التالي لكل من رف التخزين اإلضافي ورف التخزين األساسي.
راجع "تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي" في الصفحة .25

4

فم بفك غالف جهاز .NetBackup 5330
راجع "فك غالف جهاز  "NetBackup 5330في الصفحة .20

5

قم بتركيب قضبان الجهاز في الحامل وتركيب الجهاز.
راجع "تركيب جهاز  "NetBackup 5330في الصفحة .34

6

قم بتركيب محركات األقراص في كل رف تخزين.
راجع "تركيب محركات األقراص في رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي " في الصفحة .32

7

بالنسبة لرف التخزين األساسي فقط :قم بتوصيل أربعة كابالت قناة ألياف بين رف التخزين األساسي والجهاز.
راجع "توصيل جهاز  NetBackup 5330برف التخزين األساسي" في الصفحة .38

8

بالنسبة لرف التخزين اإلضافي فقط :قم بتوصيل أربعة كابالت  SASبين رف التخزين اإلضافي والرف األساسي.
راجع "توصيل رف التخزين األساسي برف تخزين إضافي" في الصفحة .40

9

قم بتوصيل أسالك وحدة توزيع الطاقة ) (PDUبين الجهاز ومخارج توزيع الطاقة في الحامل
راجع "توصيل أسالك الطاقة بجهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين" في الصفحة .42

10

قم بتوصيل أسالك وحدة توزيع الطاقة ) (PDUبين كل رف تخزين ومخارج توزيع الطاقة في الحامل.
راجع "توصيل أسالك الطاقة بجهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين" في الصفحة .42

11

قم بتشغيل الطاقة ألرفف التخزين والجهاز.
راجع "تشغيل جهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين والتحقق من التشغيل" في الصفحة .43

.12

قم بتهيئة واجهة IPMIو (NIC1 (eth0من .NetBackup Appliance Shell Menu
راجع "تهيئة  IPMIمن  "NetBackup Appliance Shell Menuفي الصفحة .50

حول تهيئة IPMI
توفر واجهة إدارة النظام األساسي الذكية )أو  (IPMIقدرات إدارة ومراقبة بشكل مستقل عن وحدة المعالجة المركزية
والبرنامج الثابت ونظام التشغيل للنظام المضيف .يمكنك تهيئة النظام الفرعي  IPMIلتطبيقاتك .يمكن توصيل النظام
الفرعي  IPMIباستخدام منفذ اإلدارة عن بُعد ،الموجود في اللوحة الخلفية للجهاز.
يوضح الشكل التالي منفذ اإلدارة عن بُعد )أو منفذ  (IPMIعلى اللوحة الخلفية لجهاز :5330
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ذفنم
IPMI
يكون منفذ  IPMIمفيدًا بعد توقف تشغيل النظام المتصل نتيجة النقطاع التيار الكهربي غير المتوقع .في حالة عدم
التمكن من الوصول إلى الجهاز بعد عودة التيار الكهربي ،يمكنك استخدام كمبيوتر محمول أو كمبيوتر سطح مكتب
للوصول إلى الجهاز عن بُعد باستخدام اتصال شبكة بالجهاز بدالً من نظام تشغيل أو تسجيل الدخول .حيث يمكّنك
ذلك من التحكم في الجهاز ومراقبته حتى في حالة إيقاف تشغيله أو عدم استجابته أو بدون أي نظام تشغيل.
يوضح المخطط التالي كيفية عمل :IPMI

فيكلمعي IPMI؟

ةكبشلا
مادختساب ةهجاو
نملوصولاهيلإ
زاهج
Symantec NetBackup

ذفنم ةرادإلا نع ب ُدع

مادختسابIPMI
ةرادإ جراخقاطنلا
ةدحو ةرادإلا نع ب ُدع

فيما يلي بعض استخدامات  IPMIاألساسية:
■

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

■

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

■

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

■

إعادة عرض الجهاز من واجهة  IPMIباستخدام إعادة توجيه .ISO

■

مراقبة صحة الجهاز من مكان بعيد.

■

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

2

متطلبات ما قبل تركيب الجهاز
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

محتويات حزمة أنظمة NetBackup 5330

■

العناصر التي يوفرها العميل لتركيب نظام NetBackup 5330

■

فك غالف رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي

■

فك غالف جهاز NetBackup 5330

■

متطلبات تهيئة IPMI

محتويات حزمة أنظمة NetBackup 5330
يتم شحن الجهاز وكل رف تخزين في حاوية منفصلة .تتضمن كل حاوية صناديق ومحتويات أخرى .يتم شحن محركات
األقراص ألرفف التخزين في صناديق إضافية.
الجدول  2-1يصف محتويات حاويات نظام .NetBackup 5330
الجدول 2-1
الحاوية
جهاز 5330

محتويات حاوية نظام NetBackup 5330
المحتويات
■

دليل السالمة

■

قضبان الحامل اليسرى واليمنى

■

الجهاز

■

بروز الجهاز

■

سلكان للطاقة

■

حقيبة صغيرة مغلفة صفراء تحتوي على ما يلي:
■ جهاز  USBمع ملفات إعادة تعيين إلعدادات المصنع.
■

دليل تركيب الجهاز NetBackup 5330

■

دليل التهيئة األولية لجهاز NetBackup 5330

■

معلومات الضمان والترخيص

متطلبات ما قبل تركيب الجهاز
العناصر التي يوفرها العميل لتركيب نظام NetBackup 5330

الجدول 2-1
الحاوية

محتويات حاوية نظام NetBackup 5330
المحتويات

رف تخزين أساسي

رف تخزين إضافي

■

قضبان حامل يسرى ويمنى مع معدات تركيب

■

بروز الرف

■

رف تخزين أساسي

■

أربعة كابالت لقناة األلياف

■

أربعة وصالت SFP

■

سلكان للطاقة

■

قضبان حامل يسرى ويمنى مع معدات تركيب

■

بروز الرف

■

رف تخزين إضافي

■

سلكان للطاقة

■

أربعة كابالت SAS

العناصر التي يوفرها العميل لتركيب نظام NetBackup 5330
فيما يلي توضيح لألشخاص والمعدات الضرورية المطلوبة في موقع التركيب:
■

شخصين على األقل أو رافعة ميكانيكية لنقل أرفف التخزين.

■

لوحة مفاتيح وشاشة لتوصيلها بالجهاز.

■

كابالت  Ethernetوقناة ألياف ) (FCلتوصيل الجهاز بشبكة الشركة الخاصة بك.

■

حامل  19بوصة مزود بوحدات توزيع طاقة مزدوجة ).(PDU
■

مصدر طاقة  220فولت تيار متردد لرف التخزين األساسي ورف التخزين اإلضافي

■

 120فولت تيار متردد أو  220فولت تيار متردد لخادم الجهاز

فك غالف رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي
يتم شحن كل رف تخزين في حاوية منفصلة .توصي  Symantecبوجود طاولة بالقرب منك حيث يمكنك وضع
محتويات الحاوية بشكل آمن.
نظرًا العتبارات الوزن يتم شحن أرفف التخزين بدون تركيب أي محركات أقراص.
تحذي :يزن كل رف تخزين فارغ  80كجم ) 176رطل( .للمساعدة في منع اإلصابات الشخصية ،يتطلب ثالثة
أشخاص أو رفع ميكانيكي لفك الغالف ونقل رف تخزين.
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لفك غالف رف التخزين

1

ال تفتح الجزء العلوي من الحاوية المصنوعة من الورق المقوى بتقطيعه.

2

قم بإزالة األجزاء البالستيكية من جانبي الحاوية.

3

ارفع الجزء العلوي من الحاوية ألعلى بعيدا عن مكونات الحاوية.

4

اخفض جوانب الحاوية واجعلها مستوية بحيث يمكنك الوصول إلى رف التخزين.

5

قم بإزالة أي حشوات أو أكياس هوائية أو مواد مبطنة أخرى.
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6

قم بإزالة الدعامات والبراغي اإلضافية.

7

قم بإزالة البروز وضعه جانبًا.

8

قم بإزالة قضبان التركيب وضعها جانبًا.

9

قم بإزالة المقابض المعدنية األربعة وضعها جانبًا.

 10قم بإزالة أي أدوات تثبيت وأسالك طاقة وكابالت وضعها جانبًا.
 11قم بإزالة رف التخزين من حاوية الشحن.

فك غالف جهاز NetBackup 5330
يتم شحن الجهاز في حاوية منفصلة عن أرفف التخزين .يتم تغليف كال نوعي الجهاز معًا بغالف محبك .توصي
 Symantecبوجود طاولة بالقرب منك حيث يمكنك وضع محتويات الحاوية بشكل آمن.
تحذي :يزن الجهاز  30كجم ) 66رطل( .تأكد من وجود أشخاص كافين أو رافعة ميكانيكية لنقل الجهاز.
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لفك غالف الجهاز

1

قم بفتح حاوية الورق المقوى.

2

قم بإخراج المواد المطبوعة من أعلى الحاوية .احتفظ بهذه المواد في مكان قريب.

3

قم بإزالة أي حشوات أو مواد مبطنة أخرى.

4

قم بإزالة صندوق الملحقات الصغير الذي يتضمن البروز وضعه جانبًا.

5

قم بإزالة قضبان التركيب وضعها جانبًا.

6

قم بإزالة صندوق الملحقات الكبير الذي يحتوي على أدوات الربط وأسالك الطاقة وكابالت قناة األلياف.

7

قم بإزالة الجهاز من حاوية الشحن.

متطلبات تهيئة IPMI
تحقق من متطلبات التهيئة التالية:
■

تأكد من وجود بنية تحتية جيدة للشبكة .منفذ اإلدارة عن بُعد  1جيجابايت/ثانية ألجهزة .NetBackup 5330

■

يمكن لمنفذ اإلدارة عن بُعد ضبط سرعة االرتباط الخاصة به تلقائيًا حتى  1جيجابايت في الثانية ألجهزة .5330
مالحظة :إذا تم توصيل  IPMIبمنفذ تبديل يتم التحكم به ،فإن  Symantecتوصي بتهيئة منفذ التبديل على
اإلعداد التلقائي.

■

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

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS

623

KVM

5120

RMM ISO/CD

5123

RMM floppy

5124

CD

5127

SSL

5900

KVM CLI

7578

RMM CLI

7582

SSL

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

■

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

3

إجراءات تركيب الجهاز
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

تحديد أماكن الحامل لجهاز NetBackup 5330

■

تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي

■

تركيب محركات األقراص في رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي

■

تركيب جهاز NetBackup 5330

■

تركيب وصالت  SFPفي منافذ قناة األلياف )(FC

■

إزالة األغطية الطرفية لوصالت SFP

■

توصيل جهاز  NetBackup 5330برف التخزين األساسي

■

توصيل رف التخزين األساسي برف تخزين إضافي

■

توصيل أسالك الطاقة بجهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين

■

تشغيل جهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين والتحقق من التشغيل

■

تهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu

■

الوصول إلى واجهة  Symantec Remote Managementواستخدامها

تحديد أماكن الحامل لجهاز NetBackup 5330
يتطلب ارتفاع الجهاز وأرفف التخزين مكان مختلف لوحدة الحامل ) .(RUيتطلب الجهاز مكاني وحدتي حامل ويتطلب
كل رف تخزين  4وحدات حامل.
لمساعدتك في تحديد مكان وحدة الحامل ،تستخدم الكثير من شركات تصنيع نظام خطوط وأرقام تسلسلية تبدأ من أسفل
الحامل .يتم وضع عالمات على الجهة األمامية والخلفية للحامل بنفس الطريقة للتأكد من أن القضبان مركبة بشكل
مستقيم ومستوية.

إجراءات تركيب الجهاز
تحديد أماكن الحامل لجهاز NetBackup 5330

تتضمن وحدة الحامل الواحدة ثالثة ثقوب .توجد عالمات على ثقوب وحدة الحامل كخط أسفل الثقب السفلي وخط آخر
فوق الثقب العلوي .يوجد رقم في الثقب األوسط يحدد مكان ظهور وحدة الحامل في الحامل.
الشكل  3-1يوضح العالمات كما هو موصوف.
الشكل 3-1

عالمات مكان وحدة الحامل

فيما يلي أفضل الممارسات لتركيب الجهاز:
■

عند تركيب القضبان ،تأكد من استخدام وحدات الحامل بالكامل .ال تستخدم ثقوب من وحدات حامل مختلفة.

■

تكون أرفف التخزين أثقل من الجهاز ويجب تركيبها بالقرب من أسفل الحامل قدر اإلمكان.

■

ينبغي تركيب الجهاز أعلى أرفف التخزين.

■

ال تترك أي مسافات بين الجهاز ورف تخزين ،أو بين رفي تخزين.

لتحديد أماكن الحامل للجهاز

1

2

يتم تحديد إجمالي عدد وحدات الحامل ) (RUالتي تريدها كما يلي:
■

الجهاز )وحدتي حامل( ورف التخزين األساسي ) 4وحدات حامل(
تتطلب األنظمة التي تحتوي على هاتين الوحدتين إجمالي ست وحدات حامل.

■

الجهاز )وحدتي حامل( ،رف التخزين األساسي ) 4وحدات حامل( ،رف التخزين اإلضافي ) 4وحدات
حامل(
تتطلب األنظمة التي تحتوي على هذه الوحدات الثالث إجمالي عشر وحدات حامل.

سجل مواضع الحامل لتساعدك في تحديد أماكنها بسهولة عند تركيب الجهاز.

راجع "تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي" في الصفحة .25
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إجراءات تركيب الجهاز
تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي

تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي
يمكن استخدام إجراء التركيب هذا لكال رفي التخزين .بالنسبة للنظام الذي يتضمن رف تخزين إضافي ,قم بتركيب تلك
الوحدة أوالً ثم رف التخزين األساسي.
يجب أن يكون هناك ارتفاع ال يقل عن  76سم ) 30بوصة( بين مقدمة الحامل ومؤخرة الحامل.
توصي  Symantecبأن يقوم شخصين بتركيب القضبان؛ أحدهما في مؤخرة الحامل واآلخر في المقدمة .كما توصي
 Symantecبوجود ثالثة أشخاص لرفع رف التخزين ووضعه في قضبان التركيب.
تحذي :لتجنب التلف المحتمل للجهاز واإلصابات الشخصية ،ال تركب محركات األقراص في أرفف التخزين قبل
تركيبها في الحامل .حيث يعوق الوزن اإلضافي لمحركات األقراص القدرة على تركيب أرفف التخزين بأمان.
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تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي

لتركيب رف تخزين على الحامل

1

حدد مكان القضبان اليسرى واليمنى.

2

باستخدام مفك براغي فيليبس ،قم بإزالة األربعة براغي من الجهة األمامية للقضبان وبرغيين من الجهة الخلفية.
ضع البراغي جانبًا.

3

حدد المقدمة ،حيث يكون طرف كل قضيب أطول.

ةيفلخلا

ىنميلا

ىرسيلا

الحظ الشفة العمودية على الجزء األساسي من القضيب .يتم وضع رف التخزين على هذه الشفة.
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4

أحضر المباعدات وضعها بالقرب من براغي القضيب.

مالحظة :يمكن شحن نوعين من المباعدات مع أرفف التخزين .تكون بعض المباعدات دائرية ،وغيرها مربعة.
كال نوعي المباعدات تكون من الصلب المجلفن .لكال النوعين من المباعدات نفس االستخدام والوظيفة.

5

لمحاذاة القضيب مع المقدمة ووحدات الحامل الخلفية ،قم بإجراء ما يلي:
■

حدد مكان وحدات الحامل على الجهة األمامية والخلفية للحامل الذي تريد استخدامه.

مالحظة :ال تستخدم الجهة الخلفية من الحامل سوى وحدتي حامل سفليتين للتركيب .تستخدم الجهة األمامية
من الحامل ثالث وحدات حامل.

■

استخدم مفك براغي ذو رأس عريض لفك البراغي الداخلية للقضيب.
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تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي

■

قم بمد القضيب بحيث يدخل في دعامات الجهة األمامية والخلفية من الحامل.

■

قم بإدراج السن الدليلي في الجهة الخلفية من القضيب في الثقب العلوي لوحدة الحامل الخلفية السفلى التي
تريد استخدامها.
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تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي

6

يمكنك استخدام البراغي ذات الرأس العريض على جانب القضيب لتطويله أو تقصيره بحث يدخل في الحامل.

7

كما يمكنك استخدام دعامة توسيع.

استخدم السهم ألعلى لتحديد ما إذا كان يجب تركيب الدعامة بالجهة الخلفية من القضيب األيسر أو األيمن.

8

إلحكام القضيب في الحامل ،قم بإجراء ما يلي:
■

ضع مباعد ،كل منهم ،على برغيين .تظهر الرسوم التوضيحية التالية مباعدات مربعة ودائرية .يمكن شحن
كل من النوعين مع رف التخزين.

29

إجراءات تركيب الجهاز
تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي

■

ضع القضيب خلف ثقبي الحامل.

■

في الجهة األمامية من الحامل ،قم بتركيب مباعد واحد وبرغي واحد في أدنى ثقب في الحامل .ثم قم بتركيب
مباعد آخر وبرغي في منتصف وحدة الحامل الثالثة في الحامل.

يستخدم البرغيين المتبقيين فيما بعد لربط الرف بالحامل.
■

9

على الجهة الخلفية من الحامل ،قم بتركيب مباعد وبرغي في ثقوب الحامل الوسطى لوحدتي الحامل السفليتين.

تأكد من ربط البراغي ذات الرؤوس العريضة داخل القضيب .يجب أن يدخل القضيب بإحكام ،مع عدم وجود
مساحة للتحرك.
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تركيب رف تخزين أساسي على رف تخزين إضافي

 10كرر الخطوات السابقة لتركيب القضيب األيمن.

ىنميلا ،ةيفلخلا ةهجلاىنميلا ،ةيمامألا ةهجلا
 11للتحضير لتركيب رف التخزين ،قم بتركيب المقابض المعدنية األربعة في جوانب رف التخزين كما يلي:
■

ادفع األلسنة العليا الموجودة على المقابض في الفتحات الموجودة على الرف ).(1

■

قم بلف المقابص بزاوية وأدخل األلسنة السفلى ).(2

■

ادفع المقبض بالكامل إلى جانب الرف ).(3

■

اسحب المقابض ألعلى لتثبيتها في مكانها ).(4
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تركيب محركات األقراص في رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي

 12مع وجود شخص واحد على كل جانب وشخص في الجهة األمامية ،قم برفع رف التخزين بحذر ووضع الجهة
الخلفية من الرف في الجهة الخلفية من قضبان التطويل.
 13اسحب الرف جزئيًا في الحامل وقم بإزالة المقبضين المعدنيين الخلفيين.
 14ارفع الجهة األمامية من رف التخزين ألعلى قليالً ،ثم اسحبه في وحدة الحامل بالكامل حتى يستقر بشكل آمن.
 15قم بإزالة المقبضين المعدنيين األماميين.
 16كرر الخطوات السابقة لتركيب رف التخزين األساسي.
راجع "تحديد أماكن الحامل لجهاز  "NetBackup 5330في الصفحة .23

تركيب محركات األقراص في رف تخزين أساسي أو رف تخزين
إضافي
إجراء تركيب محرك األقراص هو نفسه لوحدتي رف التخزين .يجب عدم توصيل التيار الكهربي لوحدتي رف التخزين
عند التركيب األولي لكافة محركات األقراص ،كعند تركيب رف جديد.
يحتوي كل رف تخزين على  5أجهزة أقراص ،ويحتوي كل جهاز على  12قرص .يجب تركيب  60محرك أقراص
بالكامل.
للمساعدة في تقليل وقت التركيب ،توصي  Symantecبأن يقوم شخصين إجراء عملية تركيب القرص .يجب أن
يقوم شخص بفك غالف محرك األقراص ورفع المقبض ،ثم يسلمه للشخص اآلخر لتركيبة في الدُرج.
مالحظة :في حالة عدم تركيب األقراص بشكل صحيح عند توصيل التيار الكهربي أو فيما بعد ،فتظهر أخطاء في
أنظمة مراقبة الجهاز.
لتركيب محركات األقراص في رف تخزين

1

انقل كافة صناديق محركات األقراص إلى مكان رف التخزين وافتح كل صندوق .ال تقم بإخراج أي أقراص أو
إزالة الجلب الوقائية اآلن.

2

قم بربط شريط معصم  ESDوقائي )مانع للكهرباء الساكنة( على إحدى المعصمين وتوصيل اآلخر بالحامل.
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تركيب محركات األقراص في رف تخزين أساسي أو رف تخزين إضافي

3

بداية من الدُرج السفلي ) ،(5استخدم إبهاميك لسحب اللسانين البرتقاليين باتجاه جانبي الحامل .ثم ،أمسك اللسانين
واسحب الدُرج.

تحدد مقدمة الدُرج مكان محرك األقراص داخل الدرج باألرقام .يكون الترقيم متطابق في كافة األدراج ،كما
يلي:

4

التقط محرك أقراص من صندوق وأزر الجلب الوقائية منه.

5

أخرج لسان القرص واستخدم المقبض الخاص به لتركيب القرص في مساحة القرص رقم  1كما يلي:
■

أدرج القرص بشكل مستقيم ألسفل في الفتحة.

■

قم بمحاذاة الزرين المرتفعين على كال جانبي القرص مع الفجوتين المطابقتين في الفتحة.
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■

تأكد من استقرار الجزء السفلي من القرص بشكل صحيح.

■

اضغط ألسفل بشكل مستقيم وابدأ في سحب لسان القرص باتجاهك.

يعمل هذا اإلجراء على تحريك القرص للخلف .يدخل الموصل الموجود في يمين مؤخرة القرص في األسنان
الموجودة في مؤخرة الفتحة.

■

استمر في سحب اللسان ألسفل بالكامل حتى يصدر طقطقة في مكانه أسفل الشريط البرتقالي الموجود في
المقدمة.

كرر هذه الخطوة لمساحات األقراص المتبقية في الدُرج.

6

بعد تركيب  12قرص بالكامل ،ادفع الدرج للخلف في الرف وادفع األلسنة البرتقالية لألمام لتأمين الدُرج.

7

كرر الخطوات  6 - 4لألدراج المتبقية بالترتيب التالي:
الدرج  4ثم  3ثم  2ثم .1

تركيب جهاز NetBackup 5330
يتطلب جهاز  NetBackup 5330مكاني وحدتي حامل على الحامل .توصي  Symantecبتركيب الجهاز في
مكان فوق رف التخزين األساسي مباشرةً.
تتطلب القضبان مكان وحدة حامل واحدة ويجب تركيبها في وحدة الحامل العليا من االثنين المطلوبين للجهاز .القضبان
ذات تصميم خال من األدوات وبمشبك.
لتركيب الجهاز

1

حدد مكان وحدات الحامل على الجهة األمامية والخلفية للحامل الذي تريد استخدامه.

2

في الجهة األمامية من الحامل ،قم بتركيب صامولة قفص في الثقب األوسط من وحدة الحامل السفلى على كل
جانب.
يستخدم هذا الثقب فيما بعد لربط الجهاز في الحامل.

3

خذ القضيب األيسر ،عليه عالمة  Lعلى الجانب القريب من الجهة األمامية .الحظ ما يلي:
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■

يجب أن يكون جانب القضيب الذي عليه عالمة مواجهًا لجانب كابينة القضيب عند التركيب ،وليس جانب
الجهاز.

راسي

■

تحتوي أطراف القضيب على نقاط فريدة للتعشيق في الحامل.
يجب وضع النتوء المربع الموجود في األعلى في الثقب العلوي في وحدة الحامل .يجب وضع النتوء األزرق
المستدير الموجود في األسفل في الثقب السفلي في وحدة الحامل.

4

في وحدة الحامل الخلفية العلوية الموجودة في الحامل ،أدخل الجهة الخلفية من القضيب في الثقبين العلوي والسفلي
في وحدة الحامل.

5

قم بمد القضيب باتجاه الجهة األمامية من الحامل وأدخله في الثقوب العليا والسفلى في وحدة الحامل.

6

كرر الخطوتين  4و 5لتركيب القضيب األيمن.

نيمي
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7

تأكد من توازي كال القضيبين وإحكامهما.

8

قم بتطويل القضيبين بالكامل لألمام حتى تسمع طقطقة أزرار التحرير.

9

ارفع الجهاز برفق وقم بإمالة الجهة الخلفية ألسفل باتجاه مؤخرة القضبان.

 10حدد مكان الفتحات في مؤخرة كل قضيب.

 11أدخل مسماري الحمل الذين يمتدا من جانب الجهاز في فتحات القضيب األخيرة.

 12اخفض الجهة األمامية من الجهاز نحو فتحات القضبان في الجهة األمامية من موسعات القضبان .يدخل مسمار
في الوسط ومسمار في الجهة األمامية من الجهاز في فتحتي القضيب.
 13ارفع أزرار تحرير قضيب وادفع الجهاز في الحامل.
 14قم بإحكام الجهاز في الحامل على كل جانب من خالل ربط البرغي اإلبهامي في الجهة األمامية.
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تركيب وصالت  SFPفي منافذ قناة األلياف )(FC

تركيب وصالت  SFPفي منافذ قناة األلياف )(FC
توجد أربعة وصالت إرسال/استقبال ذات عامل نموذج صغير قابل للتوصيل ) .(SFPيجب عليك إدخالها في منافذ
قنوات األلياف ) (FCاألربعة في الفتحتين  1و 4في اللوحة الخلفية للجهاز.

لتركيب وصالت SFP

1

حدد موقع وصالت .SFP

2

حدد منافذ قناة األلياف في الفتحتين 1و.4

فايلألا ةانق

فايلألا ةانق

2 1

ةحتف4

2 1

ةحتف1

3

أدخل وصلة  SFPفي منفذ جزئيًا.

4

تأكد من أن المقبض المعدني في طرف وصلة  SFPفي األعلى .لست في حاجة لرفع المقبض ألعلى.
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5

تحقق من تثبيت وصلة  SFPبشكل صحيح.

6

قم بإزالة أي أغطية طرفية من المنافذ.

إزالة األغطية الطرفية لوصالت SFP
تحتوي مجموعات ترقية  PCIeفي الجهاز على قناة ألياف ) (FCأو بطاقات  Ethernet 10جيجابايت ،وفقًا
للتهيئة.

تحتوي البطاقات الموجودة في مجموعات ترقية  PCIeعلى وصالت إرسال واستقبال  SFPتتضمن أغطية طرفية
وقائية .يجب إزالة األغطية الطرفية قبل إدراج الكابل.
إلزالة غطاء طرفي لوصلة SFP

1

أمسك الجزء العلوي والسفلي من الغطاء الطرفي.

2

اسحب الغطاء الطرفي للخلف على استقامته .ال تلوي الغطاء الطرفي.

3

احتفظ باألغطية الطرفية في مكان خالٍ من األتربة في حالة الحاجة الستخدامها مرة أخرى.

توصيل جهاز  NetBackup 5330برف التخزين األساسي
بيتم شحن الجهاز ومعه أربعة كابالت قناة ألياف ) (FCبطول  1متر .توصل كابالت قناة األلياف الجهاز بحاويات
رف التخزين األساسي .لضمان وفرة االتصال ،قم بتوصيل الوحدات كما هو مبين في هذا الموضوع تمامًا.
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يصف الشكل والجدول التاليين مواقع منافذ قناة األلياف على كال المكونين:
الشكل 3-2

مواقع منفذ قناة األلياف في الجهاز ورف التخزين األساسي

الجدول 3-1

منافذ قناة ألياف الجهاز

منافذ قناة ألياف الجهاز
فتحة 1؛ منفذي  1و2
فتحة 4؛ منفذي  1و2

الجدول 3-2

منافذ قناة ألياف رف التخزين األساسي

منافذ قناة ألياف رف التخزين األساسي
العلبة A؛ قناة  1لقناة األلياف وقناة  2لقناة األلياف
العلبة B؛ قناة  1لقناة األلياف وقناة  2لقناة األلياف

يوضح المخطط التالي منافذ قناة األلياف بالتفصيل.

فايلألا ةانق

ةحتف4

ةحتف1

فايلألا ةانق

2 1

2 1

يوضح المخطط التالي منافذ قناة ألياف رف التخزين األساسي ومنافذ  ،SASفي العلبة  Aو ،Bبالتفصيل.
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X X

FC

SAS

XX

A

ةانق1ةانق 2ةانق 3ةانق 4

XX

FC

SAS

XX

B

ةانق1ةانق 2ةانق 3ةانق 4

لتوصيل الجهاز برف التخزين األساسي

1

2

قم بتوصيل منافذ قناة ألياف الفتحة  1على الجهاز بمنافذ قناة ألياف علبة رف التخزين األساسي كما يلي:
■

الفتحة  1في الجهاز ،المنفذ  <-- 1العلبة  Bفي رف التخزين األساسي ،قناة  1لقناة األلياف

■

الفتحة  1في الجهاز ،المنفذ  <-- 2العلبة  Aفي رف التخزين األساسي ،قناة  1لقناة األلياف

قم بتوصيل منافذ قناة ألياف الفتحة  4على الجهاز بمنافذ قناة ألياف علبة رف التخزين األساسي كما يلي:
■

الفتحة  4في الجهاز ،المنفذ  <-- 1العلبة  Bفي رف التخزين األساسي ،قناة  2لقناة األلياف

■

الفتحة  4في الجهاز ،المنفذ  <-- 2العلبة  Aفي رف التخزين األساسي ،قناة  2لقناة األلياف

راجع "توصيل رف التخزين األساسي برف تخزين إضافي" في الصفحة .40

توصيل رف التخزين األساسي برف تخزين إضافي
تستخدم كابالت  SASلتوصيل رف التخزين األساسي برف التخزين اإلضافي .يتم تضمين أربعة كابالت  SASمع
رف التخزين اإلضافي .لضمان وفرة االتصال ،قم بتوصيل الوحدات كما هو مبين في هذا الموضوع تمامًا.
ال يمكن توصيل رف التخزين اإلضافي بالجهاز مباشرةً.
يصف الشكل والجدول التاليين منافذ  SASعلى كال المكونين:
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الشكل 3-3

أماكن منافذ  SASفي رف التخزين األساسي ورف التخزين اإلضافي

يساسألا نيزختلا فر

يفاضإلا نيزختلا فر

الجدول 3-3

منافذ  SASفي رف التخزين األساسي

منافذ  SASفي رف التخزين األساسي
العلبة A؛ منفذي  1و2
العلبة B؛ منفذي  1و2

الجدول 3-4

منافذ  SASفي رف التخزين اإلضافي

منافذ  SASفي رف التخزين اإلضافي
العلبة A؛ منفذي  1و2
العلبة B؛ منفذي  1و2

لتوصيل رف التخزين األساسي برف التخزين اإلضافي

1

2

قم بتوصيل منافذ  SASعلى العلبة  Aفي رف التخزين األساسي بمنافذ  SASالمناسبة في رف التخزين
اإلضافي كما يلي:
■

العلبة  Aفي رف التخزين األساسي ،منفذ  <-- SAS 1العلبة  Aفي رف التخزين اإلضافي ،منفذ SAS
1

■

العلبة  Aفي رف التخزين األساسي ،منفذ  <-- SAS 2العلبة  Bفي رف التخزين اإلضافي ،منفذ SAS
1

قم بتوصيل منافذ  SASعلى العلبة  Bفي رف التخزين األساسي بمنافذ  SASالمناسبة في رف التخزين
اإلضافي كما يلي:
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■

العلبة  Bفي رف التخزين األساسي ،منفذ  <-- SAS 1العلبة  Bفي رف التخزين اإلضافي ،منفذ SAS
2

■

العلبة  Bفي رف التخزين األساسي ،منفذ  <-- SAS 2العلبة  Bفي رف التخزين اإلضافي ،منفذ SAS
2

راجع "توصيل أسالك الطاقة بجهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين" في الصفحة .42

توصيل أسالك الطاقة بجهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين
يتضمن كل جهاز ورف تخزين وحدتي إمداد بالطاقة ذات تيار متردد .لضمان وفرة الطاقة ،قم بتوصيل وحدات اإلمداد
بالطاقة في كل مكون بمصادر طاقة مختلفة ذات تيار متردد.
بالمثل ،يتم تهيئة الجهة الخلفية من الحامل بوحدة توزيع طاقة ) (PDUعلى كل جانب .يتم تغذية وحدة توزيع الطاقة
على كل جانب من مصدر مختلف لتوفير طاقة وفيرة.
تنبيه :ال تقم بتشغيل الطاقة ألي مكون أثناء توصيل أسالك الطاقة .يجب تشغيل المكونات بتسلسل محدد لضمان
االتصال الصحيح .يحتوي موضوع آخر ،تتم اإلشارة إليه في نهاية هذا الموضوع ،على التسلسل الذي يجب عليك
اتباعه.
لتوصيل كابالت الطاقة

1

تحقق من أن دخل وحدة اإلمداد بالطاقة ذات التيار المتردد للجهاز ضمن أحد هذه النطاقات:
■

 100 - 127فولت تيار متردد  50/60هرتز  8.2أمبير

■

 200 - 240فولت تيار متردد  50/60هرتز  4.4أمبير

2

تحقق من أن دخل وحدة اإلمداد بالطاقة ذات التيار المتردد ألرفف التخزين ضمن النطاق  200 - 140فولت
تيار متردد  50/60هرتز 9.13 - 10.95 ،أمبير.

3

بالنسبة لكل مكون ،يجب الحصول على سلكي طاقة مناسبين لمنطقتك وجهازك.

4

على الجهاز ،قم بتوصيل سلك طاقة لكل فتحة لوحدة اإلمداد بالطاقة .قم بتوصيل الطرف اآلخر لكل سلك بوحدة
توزيع طاقة مختلفة.
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5

على رف التخزين األساسي ،قم بتوصيل سلك طاقة لكل فتحة لوحدة اإلمداد بالطاقة .قم بتوصيل الطرف اآلخر
لكل سلك بوحدة توزيع طاقة مختلفة.

6

على رف التخزين األساسي ،قم بتوصيل سلك طاقة لكل فتحة لوحدة اإلمداد بالطاقة .قم بتوصيل الطرف اآلخر
لكل سلك بوحدة توزيع طاقة مختلفة.

راجع "تشغيل جهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين والتحقق من التشغيل" في الصفحة .43

تشغيل جهاز  NetBackup 5330وأرفف التخزين والتحقق من
التشغيل
يجب تشغيل مكونات الجهاز بتسلسل محدد لضمان االتصال الصحيح فيما بينها.
التسلسل الصحيح كما يلي:
.1

رف التخزين اإلضافي )في حالة تركيبه(

.2

رف تخزين أساسي

.3

جهاز 5330

تشغيل المكونات والتحقق من التشغيل

1

تحقق من توصيل الكابالت التالية بشكل صحيح وآمن:
■

كابالت البيانات والشبكة على الجهاز
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■

كابالت قناة األلياف ) (FCبين الجهاز ورف التخزين األساسي

■

كابالت  SASبين رف التخزين األساسي ورف التخزين اإلضافي

■

أسالك الطاقة من كل مكون إلى وحدة توزيع الطاقة المناسبة ) (PDUفي الحامل

2

على الجهة الخلفية من رف التخزين اإلضافي ،قم بتشغيل مفتاحي الطاقة.

3

تحقق من إضاءة مؤشر  LEDالموجود في أقصى يسار كلتا علبتي الطاقة باللون األخضر.

4

تحقق من إضاءة مؤشرات  LEDعلى أدراج األقراص في الجهة األمامية للرف باللون األخضر.
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5

تحقق من إضاءة مؤشر  LEDللطاقة على الجهة األمامية واليسرى من الرف باللون األخضر.

ةقاطلا
دادعتسالا ةقاط
عقوملا ديدحت
ةرارحلا ةجرد
ةمدخ ءارجإ بولطم

6

بعد " "xدقائق تقريبًا ،تحقق من بدء الرف بالكامل كما يلي:
■

تكون مؤشرات  LEDالخاصة بـ  12قرص في الجهة األمامية لكل درج باللون األخضر.

■

عدم إضاءة مؤشر  LEDاألزرق إلجراء الخدمة المسموح به.
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7

■

عدم إضاءة مؤشر  LEDالبرتقالي إلجراء الخدمة المسموح به.

■

يعرض الرقمين المكونين من سبعة مقاطع على الجهة الخلفية من الرف معرف الرف .بالنسبة لرف التخزين
اإلضافي ,يجب أن يكون هذا الرقم .00

على الجهة الخلفية من رف التخزين األساسي ،قم بتشغيل مفتاحي الطاقة.
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8

تحقق من إضاءة مؤشر  LEDالموجود في أقصى يسار كلتا علبتي الطاقة باللون األخضر.

9

تحقق من إضاءة مؤشرات  LEDعلى أدراج األقراص في الجهة األمامية للرف باللون األخضر.
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 10تحقق من إضاءة مؤشر  LEDللطاقة على الجهة األمامية واليسرى من الرف باللون األخضر.

ةقاطلا
دادعتسالا ةقاط
عقوملا ديدحت
ةرارحلا ةجرد
ةمدخ ءارجإ بولطم

 11بعد " "xدقائق تقريبًا ،تحقق من بدء الرف بالكامل كما يلي:
■

تكون مؤشرات  LEDالخاصة بـ  12قرص في الجهة األمامية لكل درج باللون األخضر.

■

عدم إضاءة مؤشر  LEDاألزرق إلجراء الخدمة المسموح به.
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■

عدم إضاءة مؤشر  LEDالبرتقالي إلجراء الخدمة المسموح به.

 12يعرض الرقمين المكونين من سبعة مقاطع على الجهة الخلفية من الرف معرف الرف .بالنسبة لرف التخزين
األساسي ,يجب أن يكون هذا الرقم .99

 13في اللوحة األمامية من الجهاز ،اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.

 14بعد بضع دقائق ،تحقق من بدء الجهاز بالكامل كما يلي:
■

على يمين اللوحة األمامية للجهاز ،حدد موقع مؤشر  LEDللحالة على شكل مثلث بالقرب من أعلى لوحة
 .LEDيجب أن يكون مؤشر  LEDباللون األخضر خالل عمليات التشغيل العادية.
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■

تحقق من بدء مؤشرات  LEDلمحرك األقراص بشكل صحيح كما يلي:

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

مؤشر  LEDبرتقالي ثابت يشير إلى عطل في القرص.

■

مؤشر  LEDبرتقالي وامض يشير إلى أن إعادة إنشاء  RAIDقيد التقدم.

يشير مؤشر  LEDللنشاط ) (2إلى ما يلي:
■

عدم إضاءة مؤشر  LEDعند انخفاض دوران القرص ،مع استمرار التشغيل.

■

إضاءة مؤشر  LEDأخضر ثابت عند عدم وجود نشاط قرص ،مع استمرار التشغيل.

■

وميض مؤشر  LEDأخضر عند ارتفاع دوران القرص.

■

وميض مؤشر  LEDأخضر عند معالجة األوامر.

 15بعد بدء كافة المكونات تمامًا ،يكون الجهاز مستعد للتهيئة األولية .تابع إلى الموضوعات التالية للحصول على
معلومات حول متطلبات التهيئة األولية:

تهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu
يوضح هذا القسم كيفية تهيئة  IPMIمن .NetBackup Appliance Shell Menu
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لتهيئة  IPMIمن NetBackup Appliance Shell Menu

1

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

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

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

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

2

سجِّل الدخول إلى .NetBackup Appliance Shell Menu

3

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

4

في المطالبة  ، Main_Menuاكتب  Supportلالنتقال إلى القائمة .Support

5

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

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

6

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

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

7

اكتب  Returnللعودة إلى المطالبة .Main_Menu

8

استخدم كابل  Cat5لتوصيل منفذ  IPMIبالشبكة.

9

الجهاز جاهز للتهيئة األولية اآلن .انظر دليل التهيئة األولية لجهاز  Symantec NetBackupللنظام
األساسي المناسب للحصول على معلومات حول متطلبات التهيئة األولية وإجراءاتها.
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الوصول إلى واجهة Symantec Remote Management
واستخدامها
تعرف واجهة  IPMI Webبـ  Symantec Remote Managementفي  NetBackup 5220واألجهزة
التالية :يمكنك استخدام واجهة  Symantec Remote Managementلتسجيل الدخول إلى NetBackup
.Appliance Shell Menu
قبل استخدام واجهة  ،Symantec Remote Managementيجب تلبية المتطلبات المسبقة التالية:
■

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

■

يجب توصيل كابل طاقة واحد على األقل بمصدر طاقة سليم.

■

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

للوصول إلى واجهة  IPMI Webمن كمبيوتر عن بُعد

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

إضافة رف تخزين للتوسيع
يتضمن هذا الملحق الموضوعات التالية:
■

إضافة رف إضافي

■

إضافة مساحة قرص لرف تخزين إضافية من NetBackup Appliance Web Console

■

إضافة مساحة قرص لرف تخزين إضافية من NetBackup Appliance Shell Menu

إضافة رف إضافي
يوضح هذا الموضوع تركيب رف إضافي لجهاز  NetBackup 5330وتوصيالت كابالته.
يمكنك استخدام رف إضافي مع جهاز  .NetBackup 5330قبل إضافة رف إضافي يجب عليك توصيل الرف
األساسي  NetBackup 5330بالجهاز.
يمكنك إضافة رف في السيناريوهات التالية:
■

لنظام تشغيلي تمت تهيئته

■

لنظام مهيأ تم إيقاف تشغيله

قبل إضافة رف إضافي ،تحقق من أن مكان الرف مالئم ألطوال كابالت .SAS
يكون كل كابل  SASبطول  1متر ) 3.28قدم( .يجب وضع الرف اإلضافي بجوار الرف األساسي أو أسفله ما لم
توفر كابالت أطول.
لتحديد طول كابل مالئم

1

حدد مكان أربعة وحدات قريبة من الرف األساسي قدر اإلمكان.

2

تحقق من توصيل كابالت  SASالمشحونة مع الرف اإلضافي بالرف األساسي بسهولة.

3

توصيك أفضل الممارسات بإبقاء كابالت  SASبين الرف األساسي والرف اإلضافي.

اآلن يمكنك تركيب رف إضافي.

إضافة رف تخزين للتوسيع
إضافة رف إضافي

إلضافة رف إضافي

1

قم بتركيب قضبان الحامل ورف التخزين.

2

قم بتوصيل كابلي  SASبين منافذ  SASفي الرف األساسي والرف اإلضافي.
استخدم أفضل ممارسات الوفرة.

3

■

قم بتوصيل قناة  1للمنفذ الموجود في العلبة  ,Aفي الرف األساسي بقناة  1للمنفذ الموجود في العلبة ،A
في الرف اإلضافي.

■

قم بتوصيل قناة  2للمنفذ الموجود في العلبة  ,Aفي الرف األساسي بقناة  2للمنفذ الموجود في العلبة ،B
في الرف اإلضافي.

■

قم بتوصيل قناة  1للمنفذ الموجود في العلبة  ,Bفي الرف األساسي بقناة  1للمنفذ الموجود في العلبة ،B
في الرف اإلضافي.

■

قم بتوصيل قناة  2للمنفذ الموجود في العلبة  ,Bفي الرف األساسي بمنفذ  2الموجود في العلبة  ،Aفي
الرف اإلضافي.

قم بتوصيل سلكي الطاقة من الرف إلى مخارج الطاقة في وحدة توزيع الطاقة ).(PDU
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4

قم بتشغيل كال مفتاحي الطاقة على الجهة الخلفية من الرف اإلضافي.

5

تحقق من إضاءة مؤشر  LEDالموجود في أقصى يسار علبة الطاقة باللون األخضر.
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6

تحقق من إضاءة مؤشر  LEDللطاقة على الجهة األمامية واليسرى من الرف اإلضافي باللون األخضر.

7

تحقق من إضاءة مؤشرات  LEDعلى أدراج األقراص في الجهة األمامية للرف اإلضافي باللون األخضر.
وميض مؤشرات  LEDمحرك األقراص أثناء التهيئة.
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8

حدد موقع مؤشرات  LEDفي الجانب األيسر من كل درج.

9

تحقق من عدم إضاءة مؤشر  LEDاألزرق إلجراء الخدمة المسموح به.

 10تحقق من عدم إضاءة مؤشر  LEDالبرتقالي للعطل.

 11على الرف اإلضافي ،تحقق أن شاشة السبع مقاطع تعرض "."00

 12قم بإضافة مساحة القرص الجديدة من  NetBackup Appliance Web Consoleأو من NetBackup
.Appliance Shell Menu

إضافة مساحة قرص لرف تخزين إضافية من NetBackup
Appliance Web Console
يصف اإلجراء التالي كيفية إضافة مساحة قرص رف تخزين جديد إلى جهاز  NetBackupتشغيلي  5330باستخدام
.NetBackup Appliance Shell Menu
إضافة مساحة قرص لرف تخزين إضافي من NetBackup Appliance Web Console

1

ابدأ تشغيل  NetBackup Appliance Web Consoleوتحقق من ظهور جهاز التخزين الجديد على
صفحة  .Monitor > Hardwareإذا لم يظهر نظام التخزين الجديد ،فتحقق من توصيالت الكابل وتأكد
من أن الطاقة قيد التشغيل.

2

انقر فوق .Storage < Manage
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3

حدد عالمة التبويب ) Disksأقراص(.

4

انقر .Scan

5

في مربع الحوار Do you want to scan for new disks؟  ،انقر فوق  Yesلبدء المسح.

6

عندما يكتمل المسح ،انقر فوق  OKلتحديث عالمة التبويب .Disks
في عمود  ، Diskيجب أن يظهر معرف جديد للرف اإلضافي .يتم عرض  6أقراص بيانات جديدة وقرص
 Metaجديد .تتضمن أقراص البيانات السمات التالية:
■

.Type = Data

■

Status = New Available

يتضمن قرص  Metaالسمات التالية:
■

Type = Meta

■

Status = New Available

7

انقر فوق  Addلكل قرص يتوفر حديثًا لتنشيط التخزين.

8

في مربع الحوار  ، Confirmationانقر فوق  Yesللمتابعة.
عند اكتمال العملية ،يجب أن تظهر هذه الرسالة:
.Succeeded .<disk ID> Adding disk

9

انقر فوق  OKلتحديث النظام.
كرر الخطوات  7إلى  9إلضافة قرص جديد.
بعد إضافة األقراص ،يجب تظهر عالمة التبويب  Disksالسمات التالية لألقراص الجديدة:
■

Status = In Use

■

TB n = Unallocated
حيث تشير  nإلى المساحة القابلة لالستخدام أو المساحة التخزينية المتوفرة على القرص الجديد.

إضافة مساحة قرص لرف تخزين إضافية من NetBackup
Appliance Shell Menu
يصف اإلجراء التالي كيفية إضافة مساحة قرص رف تخزين جديد إلى جهاز  5330باستخدام NetBackup
.Appliance Shell Menu
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إضافة مساحة قرص لرف تخزين إضافي من NetBackup Appliance Shell Menu

1

استخدم  PuTTYلبدء جلسة  SSHللوصول إلى .NetBackup Appliance Shell Menu
مالحظة :يمكنك أيضًا توصيل جهاز كمبيوتر محمول وشاشة أو  KVMبالجهاز للوصول إلى NetBackup
.Appliance Shell Menu

2

سجِّل الدخول إلى  .NetBackup Appliance Shell Menuتظهر لوحة المطالبة .Main_Menu

3

انتقل إلى القائمة  Monitorكما يلي:
أدخل  monitorثم اضغط على الزر .Enter

4

اكتب  Hardware ShowHealthواضغط على .Enter
تظهر معلومات حول النظام .استعرض حتى تصل إلى معلومات توصيل رف التخزين األساسي برف التخزين
اإلضافي .يجب أن يظهر العمود  Statusالحالة .Connected

5

في المطالبة ،أدخل  returnللعودة إلى القائمة .Main

6

قم بإجراء المسح كالتالي:
■

في مطالبة  ، Main_Menuأدخل  Manageواضغط على الزر .Enter

■

أدخل  Storageواضغط على الزر .Enter

■

أدخل  Scanواضغط على .Enter

يكتمل المسح خالل دقيقتين.

7

اعرض المساحة التخزينية المتوفرة كالتالي:
■

انتقل إلى القائمة .Storage

■

عند المطالبة ،أدخل  Show Diskواضغط على .Enter
الحظ أنه يمكنك إضافة األقراص بالحالة .New Available

8

من القائمة  ، Storageأدخل  addواضغط على  .Enterحيث تعرض األقراص الموجودة في الحالة New
 Availableويمكن إضافتها .قم بنسخ معرف القرص الذي يتم عرضه.

9

في المطالبة ،أدخل  <disk ID> addواضغط على  <disk ID> .Enterهو معرف القرص الذي نسخته.
كرر الخطوة  8و 9إلضافة كل معرف قرص يتم عرضه.

 10اعرض المساحة التخزينية المتوفرة كالتالي:
■

انتقل إلى القائمة .Storage

■

عند المطالبة ،أدخل  Show Diskواضغط على .Enter
يتم عرض حالة األقراص المضافة حديثًا كـ  In Useوالمساحة في العمود  Unallocatedهي مساحة
القرص المتوفرة للقرص الجديد.

60

الفهرس

رموز
أرفف التخزين
فك الغالف 18
أرفف تخزين ومحركات أقراص
11 NetBackup 5330
أسالك الطاقة
التوصيل بأرفف التخزين 42
التوصيل بجهاز 42 NetBackup 5330
أفضل الممارسات
تركيب الجهاز 24
أماكن الحامل
لجهاز 23 NetBackup 5330
أنظمة NetBackup 5330
محتويات الحزمة 17
إضافة مساحة قرص رف تخزين إضافي
من 59 NetBackup Appliance Shell Menu
من 58 NetBackup Appliance Web Console
التحقق من التشغيل
عند تشغيل مكونات 43 5330
العناصر التي يوفرها العميل
لتركيب نظام 18 NetBackup 5330
تركيب
جهاز 34 NetBackup 5330
رف التخزين في القضبان 31
رف تخزين أساسي 25
رف تخزين إضافي 25
قضبان رف التخزين 27
تركيب الجهاز
نظام التخزين
أقراص 32
تركيب نظام NetBackup 5330
العناصر التي يوفرها العميل 18
تسلسل التركيب
13 NetBackup 5330
تشغيل مكونات 5330
43 correct sequence
تهيئة
50 IPMI
تهيئة 50 IPMI
حول 14
متطلبات 21

توصيل NetBackup 5330
برف تخزين أساسي 38
توصيل أسالك الطاقة
بأرفف التخزين 42
بجهاز 42 NetBackup 5330
توصيل رف تخزين أساسي
برف تخزين إضافي 40
جهاز NetBackup 5330
أماكن الحامل 23
دعامة توسيع 29
دعامة ،إضافية 20
رف تخزين
دعامة توسيع 29
رف تخزين أساسي
توصيل بجهاز 38 NetBackup 5330
رف تخزين إضافي
توصيل برف تخزين أساسي 40
عمليات تهيئة بطاقة PCIe
9 NetBackup 5330
فك الغالف
20 NetBackup 5330
أرفف التخزين 18
كابالت وموصالت 12
محتويات الحزمة .راجع أنظمة NetBackup 5330
محركات األقراص
أرقام الفتحات
نظام التخزين 32
نظام التخزين
التخطيط 32
التركيب 32
منافذ إيثرنت
عمليات تهيئة 10 NetBackup 5330
نظام التخزين
محركات األقراص
أرقام الفتحات 32
التخطيط 32
التركيب 32
نظرة عامة
8 NetBackup 5330
وقت التركيب
أرفف تخزين 13 5330
جهاز 13 5330

الفهرس

N
NetBackup 5330
تركيب الجهاز 34
تسلسل التركيب 13
فك الغالف 20

62

