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תמיכה טכנית
למחלקת התמיכה הטכנית של  Symantecמרכזי תמיכה בכל רחבי העולם .התפקיד העיקרי של
התמיכה הטכנית הוא לתת מענה לשאלות ספציפיות הנוגעות לתכונות ולתפקוד של מוצרים .קבוצת
התמיכה הטכנית אחראית גם ליצירת תוכן עבור בסיס הידע המקוון של סימנטק )Knowledge
 .(Baseקבוצת התמיכה הטכנית עובדת בשיתוף פעולה עם אגפים אחרים בתוך  ,Symantecכדי
לתת מענה הולם ומהיר על השאלות שלך .לדוגמה ,קבוצת התמיכה הטכנית עובדת עם מחלקת
הנדסת מוצרים ועם  Symantec Security Responseכדי לספק שירותי התראות ועדכונים של
הגדרות וירוסים.
שירותי התמיכה של  Symantecכוללים את האפשרויות הבאות:
■

מגוון של אפשרויות תמיכה המעניקות לך את הגמישות לבחור את כמות השירות המתאימה
לגודל הארגון שלך

■

תמיכה בטלפון ו/או באינטרנט המספקת מענה מהיר ומידע מעודכן

■

שירות שדרוגים המבטיח התקנת שדרוגים מייד עם יציאתם

■

תמיכה עולמית בתשלום על בסיס שירות במהלך שעות העבודה או מסביב לשעון.

■

הצעות שירות ברמת פרימיום הכוללות שירותי ניהול חשבון לקוח

לקבלת מידע נוסף על תוכניות התמיכה של סימנטק תוכל לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת:
www.symantec.com/business/support/
כל שירותי התמיכה יינתנו בהתאם להסכם התמיכה ולמדיניות התמיכה התקפה בעת חתימה על
ההסכם.

פנייה לתמיכה טכנית
לקוחות שברשותם הסכם תמיכה תקף יכולים לקבל מידע על שירותי התמיכה הטכנית באתר
שכתובתו:
www.symantec.com/business/support/
לפני הפנייה לתמיכה הטכנית יש לוודא עמידה בדרישות המערכת המופיעות בתיעוד המוצר
שברשותך .כמו כן ,עליך להימצא ליד המחשב שבו אירעה הבעיה ,למקרה שתתבקש לשחזר את
הבעיה.
בעת פנייה לתמיכה הטכנית ,אנא הכן מראש את הפרטים הבאים:
■

רמת הגרסה של המוצר

■

מפרט החומרה

■

נפח זיכרון פנוי ,נפח כונן ,ופרטים על כרטיס ממשק הרשת )(NIC

■

מערכת הפעלה

■

גרסה ורמת תיקון תוכנה )(patch

■

טופולוגיית רשת

■

פרטים על נתבים ,שערים וכתובות IP

■

תיאור הבעיה:
■

הודעות שגיאה וקובצי יומן

■

ניסיונות שנעשו לפתרון הבעיות לפני הפנייה לSymantec

■

שינויים שנעשו לאחרונה בהגדרות התצורה של תוכנות ושינויים ברשת

רישוי ורישום
אם מוצר  Symantecשברשותך מצריך רישום או מפתח רישיון ,היכנס לדף האינטרנט של התמיכה
הטכנית בכתובת הבאה:
www.symantec.com/business/support/

שירות לקוחות
מידע על שירות הלקוחות ניתן למצוא בכתובת הבאה:
www.symantec.com/business/support/
שירות הלקוחות יכול לסייע בסוגיות שאינן בעלות גוון טכני ,כגון:
■

שאלות בנוגע לרישוי מוצרים או למספרים סידוריים

■

עדכונים בפרטי רישום של מוצרים ,כגון שינוי כתובת או שם

■

מידע כללי על מוצרים )תכונות ,שפות זמינות ,משווקים מקומיים(

■

מידע שוטף על עדכוני מוצרים ושדרוגים

■

מידע על הבטחת שדרוג וחוזי תמיכה

■

מידע על תוכניות הרכישה של Symantec

■

ייעוץ לגבי האפשרויות השונות לקבלת תמיכה טכנית מSymantec

■

שאלות בנושאים לא-טכניים לפני רכישה

■

בעיות הקשורות לתקליטורי  CD-ROMאו  DVDאו למדריכי משתמש

משאבים להסכמי תמיכה
אם ברצונך ליצור קשר עם סימנטק בנוגע להסכם תמיכה קיים ,פנה לצוות הניהול של הסכמי
התמיכה המטפל באזורך:
אסיה-פסיפיק ויפן

customercare_apac@symantec.com

אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה

semea@symantec.com

צפון אמריקה ואמריקה הלטינית

supportsolutions@symantec.com
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סקירת חומרה
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

סקירה של המכשיר NetBackup 5330

■

הגדרת כרטיס  PCIeבמכשיר NetBackup 5330

■

תצורות של יציאות  Ethernetשל מכשיר NetBackup 5330

■

יחידות  Storage Shelfוכונני דיסקים NetBackup 5330

■

כבלים ומחברים לNetBackup 5330-

■

הבנת רצף התקנת החומרה NetBackup 5330

■

מידע כללי על הגדרת IPMI

סקירה של המכשיר NetBackup 5330
הלוח הקדמי של המכשיר כולל  12חריצים של כונני דיסקים .החריצים ממוספרים מאפס )חריץ
שמאלי תחתון( עד ) 11חריץ ימני עליון(.

כונני הדיסקים במכשיר  NetBackup 5330כוללים:
■

שמונה דיסקי  SASבנפח  ,3TBאליהם ניתן לגשת דרך הלוח הקדמי של מכשיר NetBackup
 .5330הדיסקים מוגדרים בתצורה של שני כרכי  ,RAID 1המסומנים ככרך  0וכרך  .1הדיסקים
שנמצאים בחריץ  0ובחריץ  1מוגדרים כהתקן  ,RAID 1כרך  .0כרך זה מכיל את מערכת
ההפעלה של המכשיר ואת יישום .NetBackup

■

הדיסקים בחריץ  3ובחריץ  4מוגדרים כהתקן  ,RAID 1כרך .1

סקירת חומרה
הגדרת כרטיס  PCIeבמכשיר NetBackup 5330

■

המכשיר משתמש בדיסקים הנמצאים בחריץ  2ובחריץ  5כדיסקים מסוג  .Hot Spareאם
תתרחש שגיאת חומרה באחד מכרכי  ,RAIDהמכשיר יפעיל באופן אוטומטי פעולה לבנייה
מחדש של ה .RAID-במהלך פעולת הבנייה מחדש ,המכשיר יבחר דיסק מסוג Hot Spare
מחריץ  2או חריץ  5ויבנה מחדש את כרך .RAID

■

הדיסקים בחריצים  6ו 7-שמורים לשימוש עתידי.

בלוח האחורי של המכשיר משובצות יציאות וחריצים לכרטיסי .PCIe
להלן היציאות המשובצות )עם המספרים המקשרים את היציאות לפריטים ברשימה הממוספרת(:
■

ארבע יציאות 1Gb Ethernet )(1

■

יציאת  Video Graphics Array) (VGAאחת )(2

■

יציאה טורית )לשימוש התמיכה הטכנית של  Symantecבלבד( )(3

■

שלוש יציאות USB )(4

■

יציאת Intelligent Platform Management Interface ) (IPMIאחת לצורך ניהול מרחוק )(5

■

שתי יציאות 10Gb Ethernet )(6

הגדרת כרטיס  PCIeבמכשיר NetBackup 5330
הלוח האחורי של המכשיר מכיל שישה חריצי  PCIeהממוספרים מ 1-עד  .6חריצים  1, 2ו3-
נמצאים במכלול PCIe Riser  .2חריצים  4, 5ו 6-נמצאים במכלול PCIe Riser .1
כרטיס הרחבה אנכי 1

כרטיס הרחבה אנכי 2

חריץ 6

חריץ 3

חריץ 5

חריץ 2

חריץ 4

חריץ 1

היצרן ממלא את כל חריצי ה PCIe-במפעל .כל חריץ מכיל כרטיס מתאם אפיק מארח )(HBA
Fibre Channel ) (FCאו כרטיס ממשק רשת ) .(Ethernetחריצים  1ו 4-שמורים לחיבור ליחידת
 Storage Shelfהראשית בלבד.
טבלה  1-1מתאר את תצורות כרטיס  PCIeשהיצרן מציע עבור .NetBackup 5330

9

10

סקירת חומרה
NetBackup 5330  של מכשירEthernet תצורות של יציאות

NetBackup 5330  שהיצרן מציע עבורPCIe תצורות חריצי

1-1 טבלה

6 חריץ

5 חריץ

4 חריץ

3 חריץ

2 חריץ

1 חריץ

Model
()דגם

10 Gb Ethernet

10 Gb Ethernet

FC HBA

10 Gb Ethernet

10 Gb Ethernet

FC HBA

A

8 Gb FC HBA

10 Gb Ethernet

FC HBA

10 Gb Ethernet

10 Gb Ethernet

FC HBA

B

8 Gb FC HBA

8 Gb FC HBA

FC HBA

10 Gb Ethernet

10 Gb Ethernet

FC HBA

C

8 Gb FC HBA

8 Gb FC HBA

FC HBA

10 Gb Ethernet

8 Gb FC HBA

FC HBA

D

8 Gb FC HBA

8 Gb FC HBA

FC HBA

8 Gb FC HBA

8 Gb FC HBA

FC HBA

E

NetBackup 5330  של מכשירEthernet תצורות של יציאות
 המאוכלסים לפי עד חמשPCIe  מכיל שישה חריציNetBackup 5330 הלוח האחורי של מכשיר
 הזמינות במכשירEthernet  קובעת את מספר יציאותPCIe  תצורת חריצי.תצורות נתמכות שונות
.שלך
. נמצאים בלוח האחורי של ההתקןEthernet  מציג היכן נמצאת כל יציאת1-1 איור
NetBackup 5330  של מכשירEthernet מיקומי יציאות

1-1 איור

NetBackup 5330
PCIe-3
PCIe-2

eth13 eth12
eth11 eth10

eth7 eth6
eth9 eth8

PCIe-6
PCIe-5
PCIe-4

PCIe-1

eth0 eth1 eth2

eth3

eth4 eth5

: המובנות לאורך בסיס הלוח האחורי, כוללים את היציאות הבאותNetBackup 5330 כל מכשירי
eth3- ו,eth2 ,eth1 ,1 Gb: eth0 יציאות

■

eth5- ו10 Gb: eth4 יציאות

■

 מספר.PCIe  המותקנים בחריצי10-Gb Ethernet יציאות נוספות נמצאות בכרטיסי ממשק רשת
. במכשיר שלךPCIe היציאות תלוי בתצורת חריץ
.PCIe  זמינות נוספות בכל תצורת חריציEthernet  מציג יציאות1-2 טבלה

סקירת חומרה
יחידות  Storage Shelfוכונני דיסקים NetBackup 5330

טבלה 1-2

תצורות של יציאת  Ethernet PCIeשל מכשיר NetBackup 5330

) Modelדגם(

חריץ ומספר יציאת Ethernet

A

■

חריץ ) 2: eth8ימין() eth9 ,שמאל(

)ארבעה כרטיסי (10 Gb Ethernet

■

חריץ ) 3: eth6ימין() eth7 ,שמאל(

■

חריץ ) 5: eth10ימין() eth11 ,שמאל(

■

חריץ ) 6: eth12ימין() eth13 ,שמאל(

B

■

חריץ ) 2: eth8ימין() eth9 ,שמאל(

)שלושה כרטיסי (10 Gb Ethernet

■

חריץ ) 3: eth6ימין() eth7 ,שמאל(

■

חריץ ) 5: eth10ימין() eth11 ,שמאל(

C

■

חריץ ) 2: eth8ימין() eth9 ,שמאל(

)שני כרטיסי (10 Gb Ethernet

■

חריץ ) 3: eth6ימין() eth7 ,שמאל(

D

■

חריץ ) 3: eth6ימין() eth7 ,שמאל(

)כרטיס  10 Gb Ethernetאחד(
לא רלוונטי

E
)אין כרטיסי (10 Gb Ethernet

יחידות  Storage Shelfוכונני דיסקים NetBackup 5330
המכשיר  NetBackup 5330תומך בשני הסוגים הבאים של אחסון חיצוני בכונני דיסקים:
■

יחידת  Storage Shelfראשית

■

הרחבת Storage Shelf

כל מכשיר  NetBackup 5330דורש יחידת  Storage Shelfראשית אחת .הרחבת Storage
 Shelfמספקת יכולת אחסון נוספת.
משיקולי משקל יש להתקין את יחידות  Storage Shelfבתחתית ארון הציוד או קרוב לתחתית ככל
האפשר .אחרי התקנת יחידות  Storage Shelfוהמכשיר ,מחברים את כבלי הFibre Channel-
) ,(FCה SAS-והמתח בין היחידות .כבלי  FCמחברים את המכשיר ליחידת Storage Shelf
הראשית .כבלי  SASמחברים את יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת .Storage Shelf
אחרי שתסיים את כל החיבורים ,הפעל את יחידות  Storage Shelfואת המכשיר כדי לאתחל
ולסנכרן אותם.
כדי שהמשקל בעת ההתקנה לא יהיה גבוה ,כונני הדיסקים אינם מותקנים מראש ביחידות Storage
 Shelfבמפעל .הדיסקים נשלחים בחבילות נפרדות ,עשרה דיסקים בכל חבילה .כדי למלא לגמרי
כל יחידת  Storage Shelfיש צורך בשש חבילות .כל דיסק ארוז בנפרד בשקית אנטי-סטטית .כדי
להתקין את הדיסקים ביחידות  Storage Shelfיש לפתוח את המגירות ביחידות ולהכניס כל דיסק
לחריץ .לפי שיטות העבודה המומלצות ,יש להתחיל במגירה התחתונה ולהמשיך כלפי מעלה .הכנס
את הדיסקים למגירות בזו אחר זו.
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סקירת חומרה
כבלים ומחברים לNetBackup 5330-

המגירות בכל יחידה ממוספרות מלמעלה למטה מ 1-עד .5

חריצי הדיסקים בכל מגירה ממוספרים משמאל לימין מ 1-עד .12

שלוש נוריות ביקורת בחזית המגירות מספקות מידע על כל עמודה של שלושה חריצים.

ראו "התקנת כונני דיסקים ביחידת  Storage Shelfראשית או בהרחבת " Storage Shelf
בעמוד .32

כבלים ומחברים לNetBackup 5330-
אלה סוגי הכבלים והמחברים המצורפים:
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סקירת חומרה
הבנת רצף התקנת החומרה NetBackup 5330

■

כבלי מתח לחיבור כל התקן ליחידות חלוקת מתח )PDU(  ACבארון הציוד.

■

כבלי Fiber Channel ) (FCלחיבור המכשיר ליחידת  Storage Shelfהראשית.

■

כבלי  SASלחיבור יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת .Storage Shelf

■

מודולים מסוג SFP ) (Small Form-factor Pluggableליציאות  FCו.10Gb-
המודולים מסוג  SFPמורכבים מראש על הכרטיסים ב PCIe risers-במפעל.
שני מודולים מסוג  SFPמצורפים לשימוש עם יציאות ה 10Gb-בלוח האחורי של המכשיר.

נוסף על כך ,ייתכן שתזדקק לסוגי הכבלים הבאים ,לפי תצורת ה I/O-של המכשיר:
■

כבלי  Ethernetבין יציאות ה 1Gb Ethernet-וה 10Gb Ethernet-בלוח האחורי של המכשיר
וברשת.

■

כבל  Ethernetבין יציאות הIntelligent Program Management Interface- ) (IPMIבלוח
האחורי של המכשיר וברשת ,לצורך גישה למכשיר.

■

כבלי  FCנוספים בין יציאות ה 8Gb FC HBA-בלוח האחורי של המכשיר וברשת ,לצורך חיבור
לטייפ או להתקנים אחרים.

הבנת רצף התקנת החומרה NetBackup 5330
כדי לאפשר התקנה קלה וחיבור נוח של הכבלים בין היחידות ,יש לבצע את ההתקנה של המכשיר
ויחידות ה Storage Shelf-בסדר מסוים.
להלן אופן התקנת החומרה המומלץ:
■

■

יחידות Storage Shelf
■

הרחבת  – Storage Shelfהתקן בארון הציוד במרווח הנמוך ביותר הפנוי ברוחב .4RU

■

יחידת  Storage Shelfראשית – התקן בארון הציוד במרווח הקרוב ביותר הפנוי ברוחב
 4RUמעל הרחבת .Storage Shelf
יחידות  Storage Shelfהן היחידות הכבדות ביותר .הן דומות זו לזו פיזית ,ולהרכבה של
שתיהן משתמשים באותו סוג מסילה .להרכבה קלה יותר ,אל תתקין את כונני הדיסקים
לפני שהיחידות מותקנות בארון הציוד.
הזמן המשוער להרכבת יחידת  Storage Shelfאחת הוא כשעתיים וחצי.

מכשיר  – NetBackup 5330מכשיר בארון הציוד במרווח הקרוב ביותר הפנוי ברוחב 2RU
מעל יחידת  Storage Shelfהראשית.
הזמן המשוער להרכבת מכשיר אחד הוא כשעה ורבע.

טבלה  1-3מתאר את שלבי ההתקנה וכולל קישור להליך שיש לבצע בכל שלב.
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הבנת רצף התקנת החומרה NetBackup 5330

רצף ההתקנה של החומרה של יחידות  Storage Shelfושל המכשיר

טבלה 1-3
שלב

תיאור

1

בחר מיקום בארון הציוד ליחידות  Storage Shelfולמכשיר.
ראו "בחר מיקומים בארון הציוד בשביל חומרת  "NetBackup 5330בעמוד .23

2

הוצא מהאריזה את הרחבת  Storage Shelfואת יחידת  Storage Shelfהראשית.
ראו "הוצאת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת  Storage Shelfמהאריזה" בעמוד .19

3

הרכב את המסילות של יחידת  Storage Shelfבארון הציוד והתקן את יחידת .Storage Shelf
הערה :הנושא הבא מתאים לשתי היחידות :להרחבת  Storage Shelfוליחידת Storage Shelf
הראשית.
ראו "התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת  "Storage Shelfבעמוד .25

4

הוצא את המכשיר  NetBackup 5330מהאריזה.
ראו "הוצאת המכשיר  NetBackup 5330מהאריזה" בעמוד .20

5

הרכב את המסילות של המכשיר בארון הציוד והתקן את המכשיר.
ראו "התקנת המכשיר  "NetBackup 5330בעמוד .34

6

התקן את כונני הדיסקים בתוך יחידת .Storage Shelf
ראו "התקנת כונני דיסקים ביחידת  Storage Shelfראשית או בהרחבת " Storage Shelf
בעמוד .32

7

ליחידת  Storage Shelfהראשית בלבד :חבר את ארבעת כבלי ה Fiber Channel-בין יחידת
 Storage Shelfהראשית והמכשיר.
ראו "חיבור מכשיר  NetBackup 5330ליחידת  Storage Shelfהראשית" בעמוד .39

8

להרחבת  Storage Shelfבלבד :חבר את ארבעת כבלי ה SAS-בין יחידת ההרחבה ויחידת
 Storage Shelfהראשית.
ראו "חיבור יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת  "Storage Shelfבעמוד .41

9

חבר את הכבלים של יחידת חלוקת המתח ) (PDUבין המכשיר ושקעי חלוקת המתח בארון הציוד
ראו "חיבור כבלי המתח למכשיר  NetBackup 5330וליחידות  "Storage Shelfבעמוד .42

10

חבר את הכבלים של יחידת חלוקת המתח ) (PDUבין כל אחת מיחידות  Storage Shelfושקעי
חלוקת המתח בארון הציוד.
ראו "חיבור כבלי המתח למכשיר  NetBackup 5330וליחידות  "Storage Shelfבעמוד .42

11

הפעל את יחידות  Storage Shelfואת המכשיר.
ראו "הפעלת המכשיר ויחידות  Storage Shelfשל  NetBackup 5330ובדיקת פעולתם"
בעמוד .44
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מידע כללי על הגדרת IPMI

שלב

תיאור

.12

הגדרת תצורה של  IPMIוממשק  NIC1 (eth0)מתוך NetBackup Appliance Shell Menu
ראו "הגדרת תצורה של  IPMIמתוך  "NetBackup Appliance Shell Menuבעמוד .50

מידע כללי על הגדרת IPMI
הממשק Intelligent Platform Management Interface ) (IPMIמספק יכולות ניהול וניטור ללא
תלות בקושחה ,ב CPU-ובמערכת ההפעלה של מערכת המארחת .ניתן להגדיר את תת-מערכת
ה IPMI-עבור המכשירים שלך .ניתן לחבר את תת-מערכת ה IPMI-באמצעות היציאה לניהול
מרחוק ,הממוקמת בגב המכשיר.
התמונה הבאה מציגה את היציאה לניהול מרחוק )או יציאת ה (IPMI-בגב המכשיר :5330

יציאת
IPMI

ה IPMI-מועיל אחרי שהפסקת חשמל בלתי צפויה מכבה את המערכת המחוברת .במקרה שהמכשיר
אינו נגיש אחרי שהמתח חוזר ,ניתן להשתמש במחשב נייד או במחשב שולחני כדי לגשת למכשיר
מרחוק באמצעות חיבור רשת לחומרה במקום למערכת הפעלה או למעטפת כניסה ).(login shell
באופן זה תוכל לשלוט במכשיר ולנטר אותו גם אם הוא מכובה ,לא מגיב או ללא מערכת הפעלה.
התרשים הבא מסביר איך  IPMIעובד:

כיצד פועל

כאשר המכשיר
כבה או לא ניתן לגשת אליו
באמצעות ממשק הרשת

מכשיר
Symantec NetBackup

יציאת
ניהול
מרחוק
ניהול ב-
יציאת ניהול מרחוק

באמצעות
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מידע כללי על הגדרת IPMI

להלן מספר שימושים עיקריים ב:IPMI-
■

לנהל מכשיר מכובה או לא מגיב .באמצעות ה IPMI-תוכל להדליק ,לכבות או להפעיל מחדש
את המכשיר ממיקום מרוחק.

■

מספק ניהול  out-of-bandועוזר לנהל מצבים שבהם הגישה המקומית הפיזית למכשיר אינה
אפשרית או רצויה ,כגון בסניפים ובמרכזי נתונים מרוחקים.

■

במקרה שהמכשיר אינו נגיש באמצעות ממשקי רשת רגילים ,אפשר לגשת לNetBackup-
 Appliance Shell Menuמרחוק באמצעות .IPMI
הערה :ניתן לגשת רק ל NetBackup Appliance Shell Menu-באמצעות ממשק ה.IPMI-
ל NetBackup Appliance Web Console-לא ניתן לגשת באמצעות ממשק ה.IPMI-

■

בצע התקנה מחדש של תמונת מערכת ההפעלה ) (reimageבמכשיר באמצעות ממשק הIPMI-
תוך שימוש בניתוב  ISOמחדש.

■

נטר את בריאות החומרה של המכשיר ממיקום מרוחק.

■

הימנע מכבילה מסובכת ומפתרונות חומרה כגון מקלדת ,מוניטור ועכבר ).(KVM
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פרק

2

דרישות התקנה מראש של
חומרה
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

תכולת החבילה למערכות NetBackup 5330

■

פריטים שהלקוח מספק עבור התקנת מערכת NetBackup 5330

■

הוצאת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת  Storage Shelfמהאריזה

■

הוצאת המכשיר  NetBackup 5330מהאריזה

■

דרישות קדם להגדרת IPMI

תכולת החבילה למערכות NetBackup 5330
המכשיר וכל יחידת  Storage Shelfנשלחים באריזות נפרדות .כל אריזה כוללת קופסאות ותכולה
נוספת .כונני הדיסקים ליחידות  Storage Shelfנשלחים בקופסאות נוספות.
טבלה  2-1מתאר את תכולת האריזות עבור מערכת .NetBackup 5330

דרישות התקנה מראש של חומרה
פריטים שהלקוח מספק עבור התקנת מערכת NetBackup 5330

טבלה 2-1
האריזה
מכשיר 5330

יחידת Storage Shelf
ראשית

הרחבת Storage
Shelf

תכולת האריזות למערכות NetBackup 5330
התכולה
■

מדריך בטיחות

■

מסילות שמאליות וימניות לארון הציוד

■

המכשיר

■

מסגרת המכשיר

■

שני כבלי מתח

■

פורטפוליו צהוב בעטיפת ניילון מכווצת עם התכולה הבאה:
■ התקני דיסק און קי עם קובצי היצרן לאיפוס.
■

מדריך התקנת החומרה של מכשיר NetBackup 5330

■

המדריך להגדרת התצורה הראשונית של מכשיר NetBackup 5330

■

מידע הל האחריות ועל הרישיון

■

מסילות שמאליות וימניות לארון ציוד עם אביזרי הרכבה

■

מסגרת ליחידת Storage Shelf

■

יחידת  Storage Shelfראשית

■

ארבעה כבלי Fiber Channel

■

ארבע יחידות SFP

■

שני כבלי מתח

■

מסילות שמאליות וימניות לארון ציוד עם אביזרי הרכבה

■

מסגרת ליחידת Storage Shelf

■

הרחבת Storage Shelf

■

שני כבלי מתח

■

ארבעה כבלי SAS

פריטים שהלקוח מספק עבור התקנת מערכת NetBackup 5330
להלן תיאור כוח האדם והציוד הנדרשים באתר ההתקנה:
■

לפחות שני אנשים או אמצעי הרמה מכני להעברת יחידות .Storage Shelf

■

מקלדת ומוניטור לחיבור למכשיר.

■

כבלי  EthernetוFiber Channel- ) (FCלחיבור המכשיר לרשת הארגונית.

■

ארון ציוד  19אינץ' עם יחידות חלוקת מתח ) (PDUכפולות.
■

ספק מתח  220VACליחידת  Storage Shelfהראשית ולהרחבת Storage Shelf

■

ספק מתח  120VACאו  220VACלשרת המכשיר
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דרישות התקנה מראש של חומרה
הוצאת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת  Storage Shelfמהאריזה

הוצאת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage
 Shelfמהאריזה
כל יחידת  Storage Shelfנשלחת באריזה נפרדת Symantec .ממליצה למצוא שולחן בסביבה
ולהניח עליו את תכולת האריזה באופן בטוח.
משיקולי משקל ,יחידות  Storage Shelfנשלחות בלי שמותקנים בהן כונני דיסקים.
התרעה :המשקל של יחידת  Storage Shelfריקה הוא  80ק"ג .כדי למנוע פגיעה גופנית ,דרושים
שלושה אנשים או אמצעי הרמה מכני כדי להוציא יחידת  Storage Shelfמהאריזה ולהעביר אותה.
להוצאת יחידת  Storage Shelfמהאריזה

1

אסור לפתוח את החלק העליון של אריזת הקרטון בחיתוך.

2

הסר את האינסרטים הלבנים מהפלסטיק משני צידי האריזה.
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הוצאת המכשיר  NetBackup 5330מהאריזה

3

הרם את החלק העליון של האריזה והרחק אותו מתכולת האריזה.

4

הורד ושטח את הדפנות של האריזה כדי לאפשר גישה ליחידת .Storage Shelf

5

סלק ספוג ,כריות אוויר או כל חומר ריפוד אחר.

6

הוצא את פס ההארכה ואת הברגים.

7

הוצא את המסגרת והנח אותה בצד.

8

הוצא את מסילות ההרכבה והנח אותן בצד.

9

הוצא את ארבע ידיות המתכת והנח אותן בצד.

 10הוצא תפסים ,כבלי מתח וכבלים והנח אותם בצד.
 11הוצא את יחידת  Storage Shelfמהאריזה.

הוצאת המכשיר  NetBackup 5330מהאריזה
המכשיר נשלח באריזה נפרדת מיחידות ה .Storage Shelf-שני סוגי ההתקנים ארוזים יחד בעטיפת
ניילון מכווצת Symantec .ממליצה למצוא שולחן בסביבה ולהניח עליו את תכולת האריזה באופן
בטוח.
התרעה :משקל המכשיר הוא  30ק"ג .ודא שעומדים לרשותך האנשים או אמצעי ההרמה המכניים
המתאימים להעברת המכשיר.
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דרישות התקנה מראש של חומרה
דרישות קדם להגדרת IPMI

כדי להוציא את המכשיר מהאריזה

1

פתח את אריזת הקרטון.

2

הוצא את החומרים המודפסים שבראש האריזה .שמור חומרים אלה בקרבת מקום.

3

הוצא את הספוג או כל חומר ריפוד אחר.

4

הוצא את קופסת האביזרים הקטנים המכילה את המסגרת והנח אותה בצד.

5

הוצא את מסילות ההרכבה והנח אותן בצד.

6

הוצא את קופסת האביזרים הגדולים המכילה את המהדקים ,כבלי המתח ,וכבלי ה.FC-

7

הוצא את המכשיר מהאריזה.

דרישות קדם להגדרת IPMI
בדוק את דרישות הקדם הבאות:
■

ודא שיש לך תשתית רשת ייעודית .היציאה לניהול מרחוק היא  1 Gb/sלמכשירי NetBackup
.5330

■

היציאה לניהול מרחוק יכולה לנהל משא ומתן אוטומטי על מהירות הקישור שלה עד 1 Gbps
למכשירי .5330
הערה :אם ה IPMI-מחובר ליציאת מתג מנוהל Symantec ,ממליצה להגדיר את יציאת המתג
לניהול משא ומתן אוטומטי.
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דרישות התקנה מראש של חומרה
דרישות קדם להגדרת IPMI

■

אם קיימת חומת אש בין המכשיר וההתקנים המרוחקים המנהלים את המכשיר )כגון מחשב
נייד( ,פתח את היציאות הבאות:
22

SSH

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS

623

KVM

5120

RMM ISO/CD

5123

RMM floppy

5124

CD

5127

SSL

5900

KVM CLI

7578

RMM CLI

7582

SSL

הערה :אם יש לך רשת פנימית פרטית ,זכור להגדיר את האפשרויות בהתאם ב) NAT-תרגום
כתובת רשת( שלך.

■

היציאה לניהול מרחוק חייבת להיות מוגדרת ככתובת  DHCPאו ככתובת סטטית.

22

פרק

3

הליכי התקנת חומרה
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

בחר מיקומים בארון הציוד בשביל חומרת NetBackup 5330

■

התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

■

התקנת כונני דיסקים ביחידת  Storage Shelfראשית או בהרחבת Storage Shelf

■

התקנת המכשיר NetBackup 5330

■

התקנת יחידות  SFPביציאות Fibre Channel (FC)

■

הסרת מכסי קצה של SFP

■

חיבור מכשיר  NetBackup 5330ליחידת  Storage Shelfהראשית

■

חיבור יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת Storage Shelf

■

חיבור כבלי המתח למכשיר  NetBackup 5330וליחידות Storage Shelf

■

הפעלת המכשיר ויחידות  Storage Shelfשל  NetBackup 5330ובדיקת פעולתם

■

הגדרת תצורה של  IPMIמתוך NetBackup Appliance Shell Menu

■

הגישה לממשק 'ניהול מרחוק' של סימנטק והשימוש בו

בחר מיקומים בארון הציוד בשביל חומרת NetBackup 5330
הגבהים של המכשיר ושל יחידות  Storage Shelfמכתיבים גדלים שונים של חללים בארון הציוד
) .(RUהמכשיר צריך חלל בגודל  2RUבארון הציוד וכל יחידת  Storage Shelfצריכה .4RU
כדי לעזור לך למצוא חללי  ,RUיצרנים רבים של ארונות ציוד משתמשים במערכת קווים ומספרים
עוקבים המתחילים בתחתית ארון הציוד .החזית והגב של ארון ציוד מסומנים בהתאם כדי להבטיח
שהמסילות יותקנו בקו ישר ומאוזן.

הליכי התקנת חומרה
בחר מיקומים בארון הציוד בשביל חומרת NetBackup 5330

בכל  RUיש שלושה חורים .החורים בכל  RUמסומנים בדרך כלל בקו מתחת לחור התחתון ובקו
נוסף מעל החור העליון .המספר בחור האמצעי מייצג את מקומו של ה RU-בארון הציוד.
איור  3-1מציג את הסימונים המתוארים.
איור 3-1

סימונים של חללי  RUבארונות ציוד

להלן שיטות העבודה המומלצות להתקנת חומרה:
■

כשאתה מתקין מסילות ,הקפד להשתמש ב RUs-שלמים .אל תשתמש בחורים מ RUs-אחרים.

■

יחידות  Storage Shelfכבדות הרבה יותר מהמכשיר ויש להתקין אותן כמה שיותר קרוב
לתחתית ארון הציוד.

■

את המכשיר יש להתקין תמיד מעל יחידות .Storage Shelf

■

אל תשאיר חללים בין המכשיר ובין יחידת  Storage Shelfאו בין שתי יחידות .Storage Shelf

כדי לבחור מיקומים בארון הציוד בשביל החומרה

1

2

חשב את מספר היחידות הכולל בארון הציוד ) (RUsשתצטרך:
■

מכשיר ) (2RUויחידת  Storage Shelfראשית )(4RU
מערכות הכוללות את שני הרכיבים האלה דורשות בסך הכול שישה .RUs

■

מכשיר ) ,(2RUיחידת  Storage Shelfראשית ) ,(4RUהרחבת Storage Shelf )(4RU
מערכות הכוללות את שלושת הרכיבים האלה דורשות בסך הכול עשרה .RUs

תעד את המיקומים בארון הציוד והיעזר בתיעוד זה כדי לאתר אותם בקלות כשתרכיב את
החומרה.

ראו "התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת  "Storage Shelfבעמוד .25
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הליכי התקנת חומרה
התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage
Shelf
הליך התקנה זה מתאים ליחידת  Storage Shelfמשני הסוגים .למערכות הכוללות הרחבת
 ,Storage Shelfהתקן קודם יחידה זאת ולאחר מכן את יחידת  Storage Shelfהראשית.
העומק חייב להיות לפחות  76ס"מ ) 30אינץ'( מחזית ארון הציוד לגב ארון הציוד.
 Symantecממליצה ששני אנשים יתקינו את המסילות – אחד בגב ארון הציוד והשני בחזית.
 Symantecממליצה גם ששלושה אנשים ירימו את יחידת  Storage Shelfויניחו אותה על המסילות
המורכבות.
התרעה :כדי למנוע נזק אפשרי לציוד ופגיעה גופנית אפשרית ,אל תתקין כונני דיסקים ביחידות
 Storage Shelfלפני הרכבתן בארון הציוד .המשקל הנוסף של כונני הדיסקים מפריע לבטיחות
ההתקנה של יחידות .Storage Shelf
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הליכי התקנת חומרה
התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

כדי להתקין את יחידת  Storage Shelfבארון הציוד

1

אתר את מסילות ההרכבה השמאלית והימנית.

2

באמצעות מברג פיליפס ,הוצא את ארבעת הברגים מהחלק הקדמי של המסילה ואת שני
הברגים מהחלק האחורי .שמור את הברגים בצד.

3

זהה את הקצה הקדמי ,הגבוה יותר ,של כל מסילה.

אחור

חזית,
שמאל

חזית,
ימין

שים לב לזיז המאונך לחלק העיקרי של המסילה .יחידת  Storage Shelfמונחת על גבי הזיז
הזה.
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הליכי התקנת חומרה
התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

4

אתר את טבעות המרווח )ספייסרים( ושים אותן לצד בורגי המסילות.

הערה :טבעות המרווח המצורפות ליחידות  Storage Shelfיכולות להיות משני סוגים .יש
טבעות מרווח עגולות ויש טבעות מרווח מרובעות .שני הסוגים עשויים מפלדה מגלוונת.
השימוש בשני הסוגים זהה ויש להם אותה פונקציונליות.

5

כדי ליישר את המסילה עם ה RUs-הקדמיים והאחוריים:
■

אתר בחזית ובגב של ארון הציוד את ה RUs-המיועדים להתקנה.

הערה :בגב ארון הציוד משתמשים רק בשני ה RUs-התחתונים להתקנה .בחזית ארון
הציוד משתמשים בשלושה .RUs

■

שחרר את הברגים הפנימיים של המסילה בעזרת מברג רגיל.
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הליכי התקנת חומרה
התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

■

מתח את המסילה בין העמוד הקדמי והאחורי של ארון הציוד.

■

הכנס את הפין המוליך בחלק האחורי של המסילה לתוך החור העליון של ה RU-המיועד
התחתון מאחור.

28

הליכי התקנת חומרה
התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

6

אם צריך להאריך או לקצר את המסילה כדי להתאים אותה לארון הציוד ,עשה זאת בעזרת
הברגים עם הראש השטוח שבתוך המסילה.

7

ניתן גם להשתמש בפס הארכה.

קבע לפי החץ  UPאם צריך לחבר את הפס לאחורי המסילה השמאלית או הימנית.

8

כדי לאבטח את המסילה לארון הציוד:
■

הנח טבעות מרווח על שני ברגים ,טבעת אחת על כל בורג .האיור הבא מראה טבעות
מרווח מרובעות ועגולות .טבעות המרווח המצורפות ליחידות  Storage Shelfיכולות
להיות משני הסוגים.
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התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

■

מקם את המסילה מאחורי החורים של ארון הציוד.

■

בחזית ארון הציוד ,התקן טבעת מרווח אחת ובורג אחד בחור התחתון בארון הציוד .לאחר
מכן התקן עוד טבעת מרווח ובורג בחור האמצעי של ה RU-השלישי בארון הציוד.

בשני הברגים הנותרים תשתמש אחר כך כדי לחבר את היחידה לארון הציוד.
■

9

בגב ארון הציוד ,התקן טבעת מרווח ובורג באמצע חורי המסילה של שני ה RU-הנמוכים
ביותר.

הקפד להדק את הברגים בעלי הראש השטוח בחלק הפנימי של המסילה .המסילה אמורה
להתאים היטב ,בלי להשאיר מקום לתנועה.
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התקנת יחידת  Storage Shelfראשית או הרחבת Storage Shelf

 10חזור על השלבים הקודמים כדי להתקין את המסילה בצד ימין שלך.

רוחא ,ןימי

תיזח ,ןימי

 11כדי להתכונן להתקנת יחידת  ,Storage Shelfחבר את ארבע ידיות המתכת לצידי יחידת
 Storage Shelfבאופן הבא:
■

דחף את הלשוניות העליונות בידיות לתוך החריצים ביחידה ).(1

■

הזז את הידיות באלכסון והכנס את הלשוניות התחתונות ).(2

■

דחף את כל הידית כלפי דופן היחידה ).(3

■

משוך את הידיות כלפי מעלה כדי לאבטח אותן למקומן ).(4
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התקנת כונני דיסקים ביחידת  Storage Shelfראשית או בהרחבת Storage Shelf

 12כשאדם אחד עומד מכל צד של יחידת  Storage Shelfואדם אחד עומד מלפנים ,הרימו
בזהירות את היחידה והניחו את החלק האחורי של היחידה בחלק האחורי של המסילות
המתוחות.
 13החלק את היחידה חלקית לתוך ארון הציוד והוצא את שתי ידיות המתכת האחוריות.
 14הרם מעט את החלק הקדמי של יחידת  Storage Shelfולאחר מכן החלק אותה עד הסוף
לתוך ארון הציוד עד שהיא תשתלב ותהיה מאובטחת.
 15הוצא את שתי ידיות המתכת הקדמיות.
 16חזור על השלבים הקודמים כדי להתקין את יחידת  Storage Shelfהראשית.
ראו "בחר מיקומים בארון הציוד בשביל חומרת  "NetBackup 5330בעמוד .23

התקנת כונני דיסקים ביחידת  Storage Shelfראשית או
בהרחבת Storage Shelf
הליך ההתקנה של כונן הדיסקים זהה בשתי יחידת  .Storage Shelfיחידת  Storage Shelfלא
אמורה להיות מחוברת למתח במהלך ההתקנה הראשונית של כל הכוננים ,למשל ,כשמתקינים
יחידה חדשה.
בכל יחידת  Storage Shelfיש  5מגירות דיסקים ,ובכל מגירה יש מקום ל 12-דיסקים .חובה
להתקין את כל  60כונני הדיסקים.
כדי לקצר את משך ההתקנה Symantec ,ממליצה ששני אנשים יבצעו את התקנת הדיסקים .אדם
אחד יוציא את כונני הדיסקים מהאריזה ,ירים את הידית ויגיש אותם לאדם נוסף ,שיתקין אותם
במגירה.
הערה :אם יש דיסקים שאינם מותקנים כהלכה כשמפעילים את המתח אחר כך ,מערכת ניטור
החומרה מציגה שגיאות.
כדי להתקין את כונני הדיסקים בתוך יחידת Storage Shelf

1

העבר את כל הקופסאות של כונני הדיסקים לאתר יחידות  Storage Shelfופתח כל קופסה.
בשלב זה אל תוציא את הדיסקים ואל תסיר את כיסויי המגן שלהם.

2

חבר צמיד מגן ) ESDאנטי-סטטי( ליד אחת וחבר את הקצה השני לארון הציוד.
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התקנת כונני דיסקים ביחידת  Storage Shelfראשית או בהרחבת Storage Shelf

3

התחל במגירה התחתונה ) (5ובאמצעות האגודלים ,משוך את שני תפסי הנעילה החוצה
לכיוון הצדדים של ארון הציוד .לאחר מכן ,אחוז בתפסי הנעילה ומשוך את המגירה החוצה.

בחזית המגירה יש מספור של המקומות המיועדים לכונני הדיסקים בתוך המגירה .המספור
זהה בכל המגירות ,והוא כלהלן:

4

הוצא כונן דיסקים מהקופסה והסר את כיסוי המגן שלו.

5

משוך את תפס הנעילה של הדיסק כלפי מעלה .השתמש בו כבידית בהתקנת הדיסק במקום
מספר  ,1באופן הבא:
■

הכנס את הדיסק ישר למטה לתוך החריץ.

■

ישר את שני הכפתורים המוגבהים בצידי הדיסק עם השקעים התואמים בחריץ.
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התקנת המכשיר NetBackup 5330

■

ודא שכל החלק התחתון של הדיסק מונח היטב.

■

דחף מעט כלפי מטה והתחל למשוך את תפס הנעילה של הדיסק אליך.

פעולה זו מזיזה את הדיסק אחורנית .המחבר בצידו האחורי של הדיסק מימין נכנס לתוך
הפינים בחלק האחורי של החריץ.

■

המשך למשוך את תפס הנעילה למטה עד שהוא ננעל תחת הלשונית הכתומה בחזית.

חזור על שלב זה בשאר המקומות המיועדים לדיסקים במגירה.

6

אחרי שתסיים להתקין את כל  12הדיסקים ,דחף את המגירה בחזרה לתוך היחידה .דחף
את תפסי הנעילה הכתומים פנימה כדי לאבטח את המגירה.

7

חזור על שלבים  6 - 4עם שאר המגירות בסדר הבא:
מגירה  ,4, 3, 2ולבסוף .1

התקנת המכשיר NetBackup 5330
 NetBackup 5330דורש שני חללי  RUבארון הציוד Symantec .ממליצה להתקין את המכשיר
בחלל שבדיוק מעל יחידת  Storage Shelfהראשית.
המסילות תופסות חלל  RUאחד וחייבות להיות מותקנות ב RU-העליון מבין השניים הדרושים
למכשיר .עיצוב המסילות מאפשר הרכבת  snap-inללא צורך בכלים.
כדי להתקין את המכשיר

1

אתר בחזית ובגב של ארון הציוד את ה RUs-המיועדים להתקנה.

2

בחזית ארון הציוד ,התקן אום כלוב בחור האמצעי של ה RU-התחתון בכל צד.
חור זה ישמש אחר כך לאבטוח המכשיר לארון הציוד.

3

מקם את המסילה השמאלית ,המסומנת ב L -בצד בקרבת החזית .שים לב:
■

כשהמסילה מורכבת ,הצד המסומן שלה חייב לפנות לצד של ארון הציוד ,לא לכיוון המכשיר.
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■

קצות המסילה מכילים נקודות להשתלבות בארון הציוד.
הבליטה המרובעת מלמעלה צריכה להיכנס לחור העליון ב .RU-הבליטה העגולה מלמטה
צריכה להיכנס לחור התחתון ב.RU-

4

בצד האחורי של ה RU-העליון בארון הציוד ,הכנס את החלק האחורי של המסילה לחור העליון
ולחור התחתון של ה.RU-

5

מתח את המסילה לכיוון חזית ארון הציוד והכנס אותה לחור העליון ולחור התחתון של ה.RU-

6

חזור על שלבים  4ן 5-להתקנת המסילה הימנית.

ןימי

7

ודא ששתי המסילות מקבילות ומאובטחות.

8

מתח את שתי המסילות עד הסוף קדימה ,עד שכפתורי השחרור ישמיעו נקישה.

9

הרם בזהירות את המכשיר והטה את חלקו האחורי כלפי מטה אל החלק האחורי של המסילות.
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התקנת יחידות  SFPביציאות )Fibre Channel (FC

 10אתר את החריצים בחלק האחורי של כל מסילה.

 11הכנס את שני הפינים האחוריים היוצאים מצידי המכשיר לתוך החריצים האחוריים במסילות.

 12הורד את חזית המכשיר לתוך חריצי המסילות בצד הקדמי של מאריכי המסילות .פין באמצע
המכשיר ופין בחזית המכשיר נכנסים לתוך החריצים במסילות.
 13הרם את כפתורי השחרור של המסילות והחלק את המכשיר עד הסוף לתוך ארון הציוד.
 14אבטח את המכשיר לארון הציוד בכל צד על ידי הידוק ידני של הבורג בחזית.

התקנת יחידות  SFPביציאות )Fibre Channel (FC
מסופקים ארבעה מקמ"ש  SFP+) (small form-factor pluggableחובה להכניס אותם לארבע
יציאות  Fibre Channel (FC)בחריצים  1ו 4-בלוח האחורי של המכשיר.
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התקנת יחידות  SFPביציאות )Fibre Channel (FC

כדי להתקין את יחידות SFP

1

אתר את יחידות ה.SFP-

2

זהה את יציאות  FCבחריצים  1ו.4-

FC

3

הכנס באופן חלקי  SFPאחד ליציאה.

4

ודא שידית המתכת בקצה ה SFP-נמצאת למעלה .אין צורך להרים את הידית.

FC

2 1
ץירח4

2 1

ץירח1
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הסרת מכסי קצה של SFP

5

בדוק שה SFP-מונח היטב.

6

הסר מכסי קצה מהיציאות.

הסרת מכסי קצה של SFP
 (FC) Fאו  ,10Gb Ethernetבהתאם
מכלולי ה PCIe riser-במכשיר כוללים כרטיסי  ibre Channel
לתצורה.

הכרטיסים ב PCIe risers-כוללים טרנסיברים  SFPעם מכסי קצה מגנים .יש להסיר את מכסי
הקצה לפני הכנסת הכבל.
כדי להסיר את מכסי הקצה של SFP

1

אחוז במכסה קצה מלמעלה ומלמטה.

2

משוך את מכסה הקצה ישר לאחור .אל תסובב את מכסה הקצה.

3

שמור את מכסי הקצה במקום מוגן מאבק למקרה שתצטרך אותם.

38

הליכי התקנת חומרה
חיבור מכשיר  NetBackup 5330ליחידת  Storage Shelfהראשית

חיבור מכשיר  NetBackup 5330ליחידת Storage Shelf
הראשית
המכשיר נמסר עם ארבעה כבלי Fibre Channel ) (FCבאורך  1מטר .כבלי  FCמחברים את
המכשיר ליחידת  Storage Shelfהראשית .כדי להבטיח יתירות תקשורת ,חבר את היחידות בדיוק
כמתואר בנושא זה.
התרשים והטבלה הבאים מתארים את מיקומי יציאות ה FC-בשני הרכיבים:
איור 3-2

מיקומי יציאות  FCבמכשיר וביחידת  Storage Shelfהראשית

טבלה 3-1

יציאות  FCבמכשיר

יציאות  FCבמכשיר
חריץ  ;1יציאות  1ו2-
חריץ  ;4יציאות  1ו2-

טבלה 3-2

יציאות  FCביחידת  Storage Shelfהראשית

יציאות  FCביחידת  Storage Shelfהראשית
תיבה A;  FC Ch1וFC Ch2-
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יציאות  FCביחידת  Storage Shelfהראשית
תיבה B;  FC Ch1וFC Ch2-

התרשים הבא מציג בפירוט את יציאות  FCבמכשיר.

FC

FC

2 1
ץירח4

2 1

ץירח1

התרשים הבא מציג בפירוט את יציאות  FCויציאות  SASביחידת  Storage Shelfהראשית,
בתיבות  Aו.B-

X X

FC

SAS

XX

A

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

XX

FC

SAS

XX

B

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

כדי לחבר את המכשיר ליחידת  Storage Shelfהראשית

1

2

חבר את יציאות  FCבחריץ  1במכשיר ליציאות  FCהמתאימות ביחידת Storage Shelf
הראשית ,באופן הבא:
■

יציאה  1בחריץ  1במכשיר  FC Ch1 <--בתיבה  Bביחידת  Storage Shelfהראשית

■

יציאה  2בחריץ  1במכשיר  FC Ch1 <--בתיבה  Aביחידת  Storage Shelfהראשית

חבר את יציאות  FCבחריץ  4במכשיר ליציאות  FCהמתאימות ביחידת Storage Shelf
הראשית ,באופן הבא:
■

יציאה  1בחריץ  4במכשיר  FC Ch2 <--בתיבה  Bביחידת  Storage Shelfהראשית
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חיבור יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת Storage Shelf

■

יציאה  2בחריץ  4במכשיר  FC Ch2 <--בתיבה  Aביחידת  Storage Shelfהראשית

ראו "חיבור יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת  "Storage Shelfבעמוד .41

חיבור יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת Storage Shelf
הכבלים לחיבור יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת  Storage Shelfהם כבלי  .SASארבעה
כבלי  SASמצורפים להרחבת  .Storage Shelfכדי להבטיח יתירות תקשורת ,חבר את היחידות
בדיוק כמתואר בנושא זה.
לא ניתן לחבר את הרחבת  Storage Shelfישירות להתקן.
התרשים והטבלה הבאים מתארים את מיקומי יציאות  SASבשני הרכיבים:
איור 3-3

מיקומי יציאות  SASביחידת  Storage Shelfהראשית ובהרחבת Storage
Shelf

תדיחיShelf Storage

תבחרהShelf Storage

טבלה 3-3

יציאות  SASביחידת  Storage Shelfהראשית

יציאות  SASביחידת  Storage Shelfהראשית
תיבה  ;Aיציאות  1ו2-
תיבה  ;Bיציאות  1ו2-
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חיבור כבלי המתח למכשיר  NetBackup 5330וליחידות Storage Shelf

טבלה 3-4

יציאות  SASבהרחבת Storage Shelf

יציאות  SASבהרחבת Storage Shelf
תיבה  ;Aיציאות  1ו2-
תיבה  ;Bיציאות  1ו2-

כדי לחבר את יחידת  Storage Shelfהראשית להרחבת Storage Shelf

1

2

חבר את יציאות  SASשל תיבה  Aב Storage Shelf-הראשית ליציאות  SASהמתאימות
בהרחבת  Storage Shelfכדלהלן:
■

יציאת SAS  1בתיבה  Aביחידת  Storage Shelfהראשית  <--יציאת SAS  1בתיבה
 Aבהרחבת Storage Shelf

■

יציאת SAS  1בתיבה  Aביחידת  Storage Shelfהראשית  <--יציאת SAS  2בתיבה
 Bבהרחבת Storage Shelf

חבר את יציאות  SASשל תיבה  Bב Storage Shelf-הראשית ליציאות  SASהמתאימות
בהרחבת  Storage Shelfכדלהלן:
■

יציאת SAS  1בתיבה  Bביחידת  Storage Shelfהראשית  <--יציאת SAS  2בתיבה
 Bבהרחבת Storage Shelf

■

יציאת SAS  2בתיבה  Bביחידת  Storage Shelfהראשית  <--יציאת SAS  2בתיבה
 Bבהרחבת Storage Shelf

ראו "חיבור כבלי המתח למכשיר  NetBackup 5330וליחידות  "Storage Shelfבעמוד .42

חיבור כבלי המתח למכשיר  NetBackup 5330וליחידות
Storage Shelf
בכל מכשיר ובכל יחידת  Storage Shelfיש שתי הזנות מתח  .ACכדי להבטיח יתירות מתח ,חבר
את הזנות המתח בכל רכיב למקורות שונים של מתח .AC
בדרך כלל ,בגב ארון הציוד יש יחידת חלוקת מתח ) (PDUאחת בכל צד .כל  PDUמחובר למקור
מתח אחר כדי להשיג יתירות מתח.
אזהרה :אל תפעיל את המתח באף אחד מהרכיבים תוך כדי חיבור כבלי המתח .יש להפעיל את
הרכיבים ברצף מסוים כדי להבטיח תקשורת תקינה .בסוף נושא זה יש הפניה לנושא אחר המתאר
את הרצף שעליך לבצע.
כדי לחבר את כבלי החשמל

1

בדוק שכניסת הזנת המתח  ACשל המכשיר היא בטווחים הבאים:
■

 100 - 127 VACב50/60 Hz-8.2 A ,
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■

 200 - 240 VACב50/60 Hz-4.4 A ,

2

בדוק שכניסת הזנת המתח  ACשל יחידות  Storage Shelfהיא בטווח 200 - 240 VAC
ב50/60 Hz-.9.13 - 10.95 A ,

3

לכל רכיב ,דאג לשני כבלי מתח מתאימים לאזור ולציוד.

4

במכשיר ,חבר כבל מתח לכל שקע הזנת מתח .חבר את הקצה השני של הכבלים לשני PDU
שונים.

5

ביחידת  Storage Shelfהראשית ,חבר כבל מתח לכל שקע הזנת מתח .חבר את הקצה
השני של הכבלים לשני  PDUשונים.

6

בהרחבת  ,Storage Shelfחבר כבל מתח לכל שקע הזנת מתח .חבר את הקצה השני של
הכבלים לשני  PDUשונים.

ראו "הפעלת המכשיר ויחידות  Storage Shelfשל  NetBackup 5330ובדיקת פעולתם" בעמוד .44
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הפעלת המכשיר ויחידות  Storage Shelfשל NetBackup
 5330ובדיקת פעולתם
יש להפעיל את רכיבי החומרה ברצף מסוים כדי להבטיח תקשורת תקינה ביניהם.
להלן הרצף הנכון:
.1

הרחבת ) Storage Shelfאם מותקנת(

.2

יחידת  Storage Shelfראשית

.3

מכשיר NetBackup 5330

כדי להפעיל את כל הרכיבים ולוודא פעולה

1

2

בדוק שהכבלים הבאים מחוברים ומאובטחים כראוי:
■

כבלי הנתונים והרשת במכשיר

■

כבלי הFiber Channel- ) (FCבין המכשיר ויחידת  Storage Shelfהראשית

■

כבלי ה SAS-בין יחידת  Storage Shelfהראשית והרחבת Storage Shelf

■

כבלי המתח מכל רכיב אל יחידת חלוקת המתח ) (PDUהמתאימה בארון הציוד

בגב הרחבת  ,Storage Shelfהפעל את שני מתגי החשמל.
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3

אמת שנוריות הביקורת השמאליות ביותר ביחידות המתח מאירות בירוק.

4

אמת שנוריות הביקורת של כונני הדיסקים בלוח הקדמי של המדף מאירות בירוק.

5

אמת שנורית המתח בצד הקדמי השמאלי של המדף מאירה בירוק.

הזנת חשמל
הספק במצב המתנה
אתר
טמפרטורה
נדרשת פעולת שירות
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6

אחרי כ "x"-דקות ,ודא באופן הבא שאתחול היחידה הושלם:
■

 12נוריות הביקורת בחזית מגירות הדיסקים מאירות בירוק.

■

נורית הביקורת הכחולה  Service Action Allowedאינה דולקת.

■

נורית הביקורת הכתומה  Service Action Requiredאינה דולקת.

■

שתי הספרות הדיגיטליות בגב היחידה מציגות את מספר הזיהוי של היחידה .עבור הרחבת
 ,Storage Shelfמספר זה צריך להיות .00
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7

בגב יחידת  Storage Shelfהראשית ,הפעל את שני מתגי החשמל.

8

אמת שנוריות הביקורת השמאליות ביותר ביחידות המתח מאירות בירוק.

9

אמת שנוריות הביקורת של כונני הדיסקים בלוח הקדמי של המדף מאירות בירוק.
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 10אמת שנורית המתח בצד הקדמי השמאלי של המדף מאירה בירוק.

הזנת חשמל
הספק במצב המתנה
אתר
טמפרטורה
נדרשת פעולת שירות

 11אחרי כ "x"-דקות ,ודא באופן הבא שאתחול היחידה הושלם:
■

 12נוריות הביקורת בחזית מגירות הדיסקים מאירות בירוק.

■

נורית הביקורת הכחולה  Service Action Allowedאינה דולקת.

■

נורית הביקורת הכתומה  Service Action Requiredאינה דולקת.
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 12שתי הספרות הדיגיטליות בגב היחידה מציגות את מספר הזיהוי של היחידה .עבור יחידת
 Storage Shelfהראשית ,מספר זה צריך להיות .99

 13בלוח הקדמי הימני של המכשיר ,לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

 14אחרי מספר דקות ,ודא באופן הבא שאתחול המכשיר הושלם:
■

בלוח הקדמי הימני של המכשיר ,אתר את נורית הביקורת המשולשת  Statusבחלק
העליון של לוח נוריות הביקורת .נורית הביקורת אמורה להאיר בירוק במהלך הפעולות
הרגילות.
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הגדרת תצורה של  IPMIמתוך NetBackup Appliance Shell Menu

■

ודא באופן הבא שנוריות הביקורת של כונן הדיסקים אותחלו כראוי:

נורית הביקורת Status ) (1צריכה להיות כבויה .החיוויים הבאים אפשריים גם כן:
■

נורית ביקורת הדולקת בכתום קבוע ,מעידה על תקלה בדיסק.

■

נורית ביקורת המהבהבת בכתום ,מעידה על בנייה מחדש של .RAID

נורית הביקורת Activity ) (2מעידה על המצבים הבאים:
■

נורית הביקורת כבויה כשהדיסק הפסיק להסתובב אבל יש עדיין מתח.

■

נורית הביקורת מאירה בירוק קבוע כשאין פעילות דיסק אבל יש עדיין מתח.

■

נורית הביקורת מהבהבת בירוק כשהדיסק מתחיל להסתובב.

■

נורית הביקורת מהבהבת מדי פעם בירוק כשמתבצעות פקודות.

 15אחרי שכל הרכיבים השלימו את האתחול ,המכשיר מוכן לקראת הגדרת התצורה הראשונית.
המשך לנושאים הבאים למידע על הדרישות של הגדרת התצורה הראשונית:

הגדרת תצורה של  IPMIמתוך NetBackup Appliance Shell
Menu
נושא זה מסביר כיצד להגדיר את התצורה של  IPMIמתוך .NetBackup Appliance Shell Menu
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הגדרת תצורה של  IPMIמתוך NetBackup Appliance Shell Menu

כדי להגדיר את התצורה של  IPMIמתוך NetBackup Appliance Shell Menu

1

לפני שתתחיל בהגדרת ה ,IPMI-השג את הפרטים הבאים על המכשיר שברצונך להגדיר
בשבילו את ה:IPMI-
IP address
)כתובת (IP

כתובת ה IP-של היציאה לניהול מרחוק ,כדי שתוכל להחליף את כתובת ה IP-הסטטית
שנקבעה כברירת מחדל עבור היציאה לניהול מרחוק.

 Subnet maskאפשר קישוריות בין מחשב הרשת שלך ובין היציאה לניהול מרחוק.
)מסיכת רשת
משנה(
Gateway IP
address
)כתובת  IPשל
השער(

אפשר קישוריות בין מחשב הרשת שלך ובין היציאה לניהול מרחוק.

2

היכנס ל.NetBackup Appliance Shell Menu-

3

הזן את שם המשתמש והסיסמה של המכשיר .כברירת מחדל ,שם המשתמש הוא admin

והסיסמה היא  P@ssw0rdכאשר  0הוא הספרה אפס.

4

בשורת הפקודה  ,Main_Menuהקלד  Supportכדי לנווט אל התפריט .Support

5

בתצוגה Main_Menu <  ,Supportהזן את הפקודה הבאה כדי להגדיר את היציאה לניהול
מרחוק:
<IPAddress> IPMI Network Configure

><Netmask

><GatewayIPAddress

כאשר  IP addressהיא כתובת ה IP-החדשה של היציאה לניהול מרחוקSubnet mask .
)מסיכת רשת משנה( ו) Gateway-שער( מאפשרים קישוריות בין מחשב הרשת שלך ובין
היציאה לניהול מרחוק.
היציאה לניהול מרחוק חייבת להיות מוגדרת ככתובת  DHCPאו ככתובת סטטית.
בכל רגע שתרצה ,תוכל להפעיל את הפקודה הבאה כדי לראות את פרטי רשת ה:IPMI-
IPMI Network Show

6

הזן את הפקודה הבאה אם ברצונך להוסיף משתמש חדש כדי לגשת לתת-מערכת ה:IPMI-
<User_Name> IPMI User Add

כששורת הפקודה תציג  ,New Passwordהזן סיסמה בשביל המשתמש.
ברירת המחדל לשם המשתמש היא  .sysadminברירת המחדל לסיסמה היא ,P@ssw0rd
כאשר  0הוא הספרה אפס.
בכל רגע שתרצה ,תוכל להפעיל את הפקודה הבאה כדי להציג את המשתמשים שיכולים
לגשת ל:IPMI-
IPMI User List
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הגישה לממשק 'ניהול מרחוק' של סימנטק והשימוש בו

7

הקלד  Returnכדי לחזור לשורת הפקודה .Main_Menu

8

השתמש בכבל  Cat5כדי לחבר את יציאת ה IPMI-לרשת.

9

המכשיר מוכן להגדרת התצורה הראשונית .עיין במדריך מדריך להגדרת התצורה הראשונית
במכשיר  Symantec NetBackup 5230עבור הפלטפורמה המתאימה למידע על הדרישות
והנהלים של התצורה הראשונית.

הגישה לממשק 'ניהול מרחוק' של סימנטק והשימוש בו
ממשק האינטרנט של  IPMIמוכר בשם 'ניהול מרחוק' של סימנטק במכשירי NetBackup 5220
והלאה :תוכל להשתמש בממשק 'ניהול מרחוק' של סימנטק כדי להתחבר לתפריט NetBackup
.Appliance Shell Menu
לפני השימוש בממשק 'ניהול מרחוק' של סימנטק ,התנאים המוקדמים הבאים חייבים להתממש:
■

חובה להגדיר את ממשק 'ניהול מרחוק' של סימנטק לשימוש בNetBackup Appliance Shell-
.Menu

■

חובה לחבר לפחות כבל מתח אחד למקור מתח פעיל.

■

חובה לאפשר לפחות למשתמש אחד להשתמש בערוץ/בערוצי הרת"מ.

כדי לגשת לממשק האינטרנט של  IMPIממחשב מרוחק ולהשתמש בו.

1

התחבר למחשב המרוחק ברשת ופתח דפדפן  Windowsנתמך.

2

הזן את כתובת  IPשל יציאת הניהול מרחוק המוקצית ליציאת הניהול מרחוק .יופיע הדף הבא:

3

הזן את פרטי ההתחברות שלך .ברירת המחדל לשם המשתמש היא  .sysadminברירת
המחדל לסיסמה היא  ,P@ssw0rdכאשר  0הוא הספרה אפס.
לחץ על התחבר.
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4

החלק ניהול מרחוק מאפשר לך לנטר את השרת ולבקר אותו מרחוק .לחץ על הפעל מסוף
תחת הכרטיסייה הפניית מסוף כדי להפעיל את היישום NetBackup Appliance Shell
.Menu

5

פעולה זו תפתח את היישום  JViewerהמאפשר לך לנטר ולבקר מרחוק את המכשיר .הוא
מצריך  Java Runtime Environment (JRE)גרסה  6.0ואילך .התקן את ) Javaלפי הצורך(.
אזהרה :החל מ Java 7-עדכון  ,45ייתכן שתראה אזהרת אבטחה בעת הפעלת מסוף ניהול
מרחוק  KVMמיציאת  IPMIשל המכשיר .האזהרה מציינת כי אין לך את ההרשאות המתאימות
ונמנעת גישה למכשיר מיציאת  .IPMIלקבלת מידע נוסף על פתרון הבעיה הזו ,עיין במסמך
הבא:
http://www.symantec.com/docs/TECH212531

6

כעת תוכל לגשת אל תפריט המעטפת ולהתחבר דרכו .הזן את שם המשתמש והסיסמה של
מכשיר .NetBackup
לפי ברירת המחדל ,לשם המשתמש  adminיש את הסיסמה  P@ssw0rdכאשר  0היא הסיפרה
אפס.

53

נספח

A

הוספה של הרחבת Storage
Shelf
נספח זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

הוספה של יחידת הרחבה

■

הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Web Console-

■

הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Shell Menu-

הוספה של יחידת הרחבה
נושא זה מסביר את ההתקנה ואת חיבורי הכבלים של יחידת הרחבה נוספת ל.NetBackup 5330-
ניתן להוסיף יחידת הרחבה אחת למכשיר  .NetBackup 5330ניתן להוסיף יחידת הרחבה רק אם
כבר מחוברת למכשיר יחידת  Storage Shelfראשית של .NetBackup 5330
ניתן להוסיף הרחבה במקרים הבאים:
■

למערכת פעילה עם תצורה מוגדרת

■

למערכת כבויה עם תצורה מוגדרת

לפני הוספה של הרחבת  ,Storage Shelfהקפד לבדוק שמיקום ההרחבה מתאים לאורך כבלי
ה.SAS-
אורכו של כל כבל  SASהוא מטר אחד .חובה למקם את הרחבת  Storage Shelfליד יחידת
 Storage Shelfהראשית או מתחתיה ,אלא אם כן באפשרותך להשיג כבלים ארוכים יותר.

הוספה של הרחבת Storage Shelf
הוספה של יחידת הרחבה

כדי לקבוע את אורך הכבל המתאים

1

מצא מרווח ברוחב  4Uקרוב ככל האפשר ליחידת  Storage Shelfהראשית.

2

בדוק שכבלי ה SAS-המצורפים ליחידת ההרחבה מתחברים בקלות ליחידת Storage Shelf
הראשית.

3

לפי שיטות העבודה המומלצות עליך להחזיק בפועל את כבלי ה SAS-בין יחידת Storage
 Shelfהראשית ובין המיקום המיועד של יחידת ההרחבה.

כעת ניתן להתקין את יחידת ההרחבה.
כדי להוסיף יחידת הרחבה

1

התקן את מסילות ארון הציוד ואת יחידת .Storage Shelf

2

חבר את שני כבלי ה SAS-בין יציאות ה SAS-ביחידת  Storage Shelfהראשית וביחידת
ההרחבה.
פעל בהתאם לשיטות העבודה המומלצות בנוגע ליתירות.
■

חבר את יציאה  Ch1בתיבה  Aביחידת  Storage Shelfהראשית ליציאה  1בתיבה A
ביחידת ההרחבה.

■

חבר את יציאה  Ch2בתיבה  Aביחידת  Storage Shelfהראשית ליציאה  2בתיבה B
ביחידת ההרחבה.

■

חבר את יציאה  Ch1בתיבה  Bביחידת  Storage Shelfהראשית ליציאה  1בתיבה B
ביחידת ההרחבה.

■

חבר את יציאה  Ch2בתיבה  Bביחידת  Storage Shelfהראשית ליציאה  2בתיבה A
ביחידת ההרחבה.
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3

חבר את שני כבלי המתח בין היחידה ושקעי המתח ביחידת חלוקת המתח ) (PDUבארון
הציוד.

4

הפעל את שני מתגי החשמל בגב יחידת ההרחבה.
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הוספה של יחידת הרחבה

5

ודא שנוריות הביקורת השמאליות בתיבות המתח מאירות בירוק.

6

ודא שנורית ההפעלה השמאלית בחזית יחידת ההרחבה מאירה בירוק.

7

ודא שכל נוריות הביקורת של מגירות הדיסקים בחזית יחידת ההרחבה מאירות בירוק .נוריות
הביקורת של כונני הדיסקים מהבהבות במהלך האתחול.
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הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Web Console-

8

אתר את נוריות הביקורת בצד השמאלי של כל מגירה.

9

ודא שנורית הביקורת הכחולה  Service Action Allowedאינה דולקת.

 10ודא שנורית הביקורת הכתומה  Faultאינה דולקת.

 11ביחידת ההרחבה ,ודא שבתצוגת הספרות הדיגיטלית מופיע "."00

 12הוסף את שטח הדיסק החדש מ) NetBackup Appliance Web Console-מסוף אינטרנטי(
או מ) NetBackup Appliance Shell Menu-תפריט המעטפת(.

הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup-
Appliance Web Console
ההליך שלהלן מתאר את האופן שבו יש להוסיף שטח דיסק של יחידת  Storage Shelfחדשה
למכשיר  5330 NetBackupפעיל באמצעות ה.NetBackup Appliance Web Console-
כדי להוסיף שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Web Console-

1

הפעל את ה NetBackup Appliance Web Console-וודא שהתקן האחסון החדש מופיע
בדף ) Monitor > Hardwareמוניטור < חומרה( .אם התקן האחסון החדש לא מוצג ,בדוק
את חיבורי הכבלים וודא שההתקן מופעל.

2

לחץ על ) Storage < Manageניהול < אחסון(.
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הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Shell Menu-

3

בחר את הכרטיסייה ) Disksדיסקים(.

4

לחץ על ) Scanסרוק(.

5

בתיבת הדו-שיח  ?Do you want to scan for new disksלחץ על  Yesכדי להפעיל את
הסריקה.

6

עם סיום הסריקה ,לחץ על  OKכדי לרענן את הכרטיסייה .Disks
בעמודה  Diskאמורים להופיע כעת מספרי זיהוי חדשים עבור הרחבת Storage Shelf
החדשה .מוצגים  6דיסקי נתונים חדשים ומטא-דיסק חדש אחד .אלה המאפיינים של דיסקי
הנתונים:
■

.Type = Data

■

Status = New Available

אלה המאפיינים של המטא-דיסק:
■

Type = Meta

■

Status = New Available

7

כדי להפעיל את האחסון ,לחץ על  Addבשביל כל דיסק זמין חדש.

8

בתיבת הדו-שיח  ,Confirmationלחץ על  Yesכדי להמשיך.
עם השלמת הסריקה ,תופיע ההודעה הבאה:
. Succeeded.<disk ID> Adding disk

9

לחץ על  OKכדי לרענן את המערכת.
חזור על השלבים  7עד  9כדי להוסיף כל אחד מהדיסקים החדשים.
אחרי הוספת הדיסקים ,הכרטיסייה  Disksאמורה להציג את המאפיינים הבאים עבור הדיסקים
החדשים:
■

Status = In Use

■

TB n = Unallocated
כאשר  nהוא הנפח או שטח הדיסק הזמין בדיסק החדש.

הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup-
Appliance Shell Menu
ההליך שלהלן מתאר את האופן שבו יש להוסיף שטח דיסק של יחידת  Storage Shelfחדשה
למכשיר  5330באמצעות .NetBackup Appliance Shell Menu
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הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Shell Menu-

כדי להוסיף שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Shell Menu-

1

השתמש ב PuTTY-כדי להתחיל הפעלת  SSHעל מנת לגשת לNetBackup Appliance-
.Shell Menu
הערה :תוכל גם לחבר להתקן מחשב נישא ,מקלדת וצג או רכיב  KVMכדי לגשת
ל.NetBackup Appliance Shell Menu-

2

התחבר ל .NetBackup Appliance Shell Menu-מופיעה שורת הפקודה .Main_Menu

3

עבור לתפריט  Monitorבאופן הבא:
הזן Monitorולחץ על .Enter

4

הקלד  Hardware ShowHealthולחץ על .Enter
מופיע מסך מידע על המערכת .דפדף אל Primary Storage Shelf to Expansion
) Storage Shelf Connection informationמידע על חיבור יחידת Storage Shelf
ראשית להרחבת  .(Storage Shelfבעמודה  Statusצריך להיות כתוב .Connected

5

בשורת הפקודה ,הקלד  returnכדי לחזור לתפריט הראשי.

6

בצע סריקה באופן הבא
■

בשורת הפקודה של התפריט הראשי  ,Main_Menuהקלד  Manageולחץ על .Enter

■

הקלד  Storageולחץ על .Enter

■

הקלד  Scanולחץ על .Enter

ביצוע הסריקה אורך מספר דקות.

7

הצג את נפח האחסון הזמין באופן הבא:
■

עבור לתפריט .Storage

■

בשורת הפקודה ,הקלד  Show Diskולחץ על .Enter
שים לב שבאפשרותך להוסיף את הדיסקים עם הסטטוס .New Available

8

מהתפריט  ,Storageהזן  Addולחץ על  .Enterהוא מציג את הדיסקים שבמצב New
 Availableושניתן להוסיף .העתק את אחד ממספרי הזיהוי של הדיסקים המוצגים.

9

בשורת הפקודה ,הזן  <disk ID> addולחץ על  <disk ID> .Enterהוא מספר הזיהוי של
הדיסק שהעתקת.
חזור על שלב  8ו 9-כדי להוסיף את כל מספרי הזיהוי של הדיסקים המוצגים.

 10הצג את נפח האחסון הזמין באופן הבא:
■

עבור לתפריט .Storage

■

בשורת הפקודה ,הזן  Show Diskולחץ על .Enter
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הוספת שטח דיסק של הרחבת  Storage ShelfמהNetBackup Appliance Shell Menu-

הדיסקים שנוספו זה עתה מוצגים עם הסטטוס  In Useוהשטח בעמודה Unallocated
הוא שטח הדיסק הזמין בדיסק החדש.

61

אינדקס
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