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سذوزّ :زگًَِ سَلیذ دٍثبرُ یب وذی ثزداری اس هحشَای ایي راٌّوب ثبیذ ثب هَافمز وشجی ووذبًی  SEP AGطَرر گیزد .در ٌّگبم
سْیِ ایي هغشٌذ ًْبیز دلز در سهیٌِی هفیذ ثَدى ٍ طحز اعالػبر آى طَرر گزفشِ اعز .ػلیرغن ایي ،لغفب سَجِ داششِ ثبشیذ
وِ ایي هغشٌذ ًیش هوىي اعز حبٍی اششجبّبسی ثبشذ .ووذبًی  ،SEP AGسضویٌی ثزای طحز هحشَیبر آى ًویدّذ.

نصب  SEP Sesamنسخهی  2.4بر روی وینذوز
پیش نیازها
لجل اس شزٍع ثِ ًظت  ،SEP Sesamلغفب اعویٌبى حبطل وٌیذ وِ ثب وبرثز هذیز( 1یب وبرثزی ثب حمَق هذیز) ٍارد عیغشن شذُایذ.
در طَرر دعشزعی اس راُ دٍر اس عزیك ً )RDC( Remote Desktop Connectionیش ،وبرثز ٍارد شذُ ثِ عیغشن ثبیذ دارای حمَق
هذیز ثز رٍی عیغشن ثبشذ .ثِ هٌظَر ًظت یه یب چٌذ هَلفِ 4اس ًزم افشار ( SEP Sesamعزٍر ،عزٍر دعشگبُ دٍر ،3والیٌز یب
ٍاعظ وبرثزً )2یبس ثِ فبیل ًظت هیثبشذ وِ هیسَاى آًزا اس آدرط  http://download.sep.de/windows/دریبفز وزد .لغفب
اعویٌبى حبطل وٌیذ فبیل هشٌبعت ثب ًَع دزداسًذُی خَد را دریبفز هیوٌیذ.
در طَرسیوِ لظذ داریذ هَلفِی عزٍر (وِ خَد ،شبهل ٍاعظ وبرثز ًیش هیثبشذ) یب فمظ هَلفِی ٍاعظ وبرثز را ًظت وٌیذ ،ثبیذ
لجال ً )JRE( Java Runtime Environmentغخِی  1.6یب جذیذسز را ًظت وزدُثبشیذّ .وچٌیي ثزای ًظت هَلفِی عزٍر،

.Net

ً Frameworkغخِی  3.5 ،3یب  2ثِ طَرر هَلشی هَرد ًیبس هیثبشذ .ثزای هَلفِّبی دیگز ًزمافشار ،دیشًیبس خبطی ٍجَد ًذارد.
در عیغشنػبهلّبی  34ثیشی وِ ثیششز اس  3.45گیگبثبیز حبفظِ دارًذ ،یب ثبیذ حبفظِ ،ثِ سیز  3.45گیگبثبیز وبّش دیذا وٌذ ٍ یب اس
عیغشن ػبهل  62ثیشی اعشفبدُ ًوَد .ایي هغبلِ ثذلیل ایٌىِ  SEP Sesamثِ ثالنّبی  62ویلَثبیشی ثزای )Linear Tape Open( LTO
ًیبس داششِ ٍلی ایي عیغشنّب فمظ هیسَاًٌذ ثالنّبی  34ویلَثبیشی را ثز رٍی درایَ ًَار 5ثٌَیغٌذ ،ضزٍری اعزّ .وچٌیي در ایي
عیغشنّبً SEP Sesam ،ویسَاًذ ثِ راحشی ثِ لَدر 6دعشزعی دیذا وٌذ.
عِ ثغشِی ًظت هخشلف وِ شبهل یه یب ّوِی هَلفِّبی  SEP Sesamاعزٍ ،جَد دارد .در اداهِ ،فزایٌذ ًظت ثب اعشفبدُ اس ثغشِ-
ی ًظت عزٍر ،وِ شبهل سوبهی هَلفِّبی  SEP Sesamاعز ،شزح دادُ هیشَد.
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نصب
ثِ هٌظَر ًظت ًزمافشار ،اثشذا ثبیذ ٍارد دَشِای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ (ایي فبیل هوىي اعز ثز رٍی  CDیب

DVD

ٍ یب دَشِای وِ فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادُایذ ،ثبشذ) .فزایٌذ ًظت را ثب دٍثبر ولیه ثز رٍی فبیل ،شزٍع وٌیذ.
لغفب سَجِ داششِ ثبشیذ وِ در ٍیٌذٍس  ،7حشی در طَرسی وِ ثب وبرثز هذیز ٍارد عیغشن شذُ ثبشیذ ،ثبسّن ثبیذ فبیل  exeرا ثِ ػٌَاى
یه هذیز ،اجزا وٌیذ .ثؼذ اس اًشخبة سثبى ًظت ،ثز رٍی دووِی  Nextولیه وٌیذ ،ثب سَافكًبهِی هجَس 7هَافمز وزدُ ٍ دٍثبرُ
ثز رٍی دووِی  Nextولیه وٌیذ.

ّوبًظَر وِ در شىل ثبال ًشبى دادُشذُ ،دَشِی ًظت ثزای فبیلّبی ثزًبهِ (شبهل دَشِّبی  ٍ )skel ٍ binدادُّبی ثزًبهِ (شبهل
دَشِی  ، varوِ در طَرر ًظت عزٍر ،ایي دَشِ هوىي اعز فضبی سیبدی را اشغبل وٌذ) را هشخض ٍ ثز رٍی دووِی

Next

ولیه وٌیذ.
حبال ثبیذ سظوین ثگیزیذ وِ وذاهیه اس چْبر هَلفِ ًزمافشار را هیخَاّیذ ًظت وٌیذ .ثزای ًظت یه عزٍر دعشگبُ راُدٍر ،ایي
اهىبى ٍجَد دارد وِ شوب ٍاعظ وبرثز را ًیش اًشخبة ٍ ،ثزای ًظت یه ٍاعظ وبرثز ،اهىبى اًشخبة والیٌز ًیش هَجَد دارد .در
شىل سیز ،چْبر ٍیضگی را وِ هیسَاًیذ اًشخبة وٌیذ ،هشبّذُ هیفزهبییذ:

License Agreement
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ثؼذ اس اًشخبة هَلفِی هٌبعت ًزمافشار ،ثز رٍی دووِی  Nextولیه وٌیذ.
مولفهی سرور:
در طَرر ًظت عزٍر  ،SEP Sesamفمظ ثبیذ ثز رٍی دووِی ًظت ولیه وزدُ سب عزٍر ثز رٍی عیغشنػبهل شوب ًظت شَد .در
اًشْب ًیش ثز رٍی دووِی دبیبى ولیه وٌیذ سب فزایٌذ ًظت ،دبیبى یبثذ.
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مولفههای سرور دستگاه راهدور ،واسط کاربر و کالینت:
ثزای سوبهی هَلفِّبی دیگز ،ثبیذ اعن عزٍر  SEP Sesamرا در دٌجزُی ثؼذی ٍارد ًوبییذ .دلز وٌیذ وِ ًبم عزٍر ًجبیذ شبهل
وزوشز سیزخظ 8ثبشذ.
سَجِ داششِ ثبشیذ وِ حشوب ثبیذ ًبم عزٍر را ٍارد وٌیذ ٍ ًویسَاى ثجبی آى اس آدرط  IPعزٍر اعشفبدُ ًوَد .در هثبل ثبالً ،بم عزٍر
هب ” “informatixهیثبشذ .ثؼذ اس ٍارد وزدى ًبم عزٍر  ،SEP Sesamلغفب ثز رٍی دووِی  Nextولیه وٌیذ.
طفحِی اعالػبر فبیزٍال ،فمظ ثب ّذف اعالع رعبًی ًشبى دادُ هیشَد .ایي اعالػبر را هَرد سَجِ لزار دادُ ٍ ثز رٍی دووِی
 ،OKولیه وٌیذ .حبال فمظ ثبیذ ثز رٍی دووِی ًظت ولیه وزدُ سب هَلفِی اًشخبثی شوب ًظت شَد.
عزاًجبم ثز رٍی دووِی دبیبى ولیه وٌیذ سب فزایٌذ ًظت ،دبیبى یبثذ.

نصب  SEP Sesamنسخهی  2.4بر روی لینوکس
پیش نیازها
ثبیذ ثب وبرثز ٍ ،rootارد عیغشن شَیذ (ًِ وبرثزی ثب حمَق  .)rootثِ هٌظَر ًظت یه یب چٌذ هَلفِی ً ،SEP Sesamیبس ثِ فبیل
ًظت ثزًبهِ هیثبشذ وِ هیسَاى آًزا اس آدرط  http://download.sep.de/دریبفز وزد .لغفب اعویٌبى حبطل وٌیذ فبیل هشٌبعت
ثب ًَع دزداسًذُی خَد را دریبفز هیوٌیذ .در طَرسی وِ لظذ داریذ هَلفِی عزٍر (وِ خَد ،شبهل ٍاعظ وبرثز ًیش هیثبشذ) یب
فمظ هَلفِی ٍاعظ وبرثز را ًظت وٌیذ ،ثبیذ لجال ً )JRE( Java Runtime Environmentغخِی  1.6یب جذیذسز را ًظت وزدُثبشیذ.
در عیغشنػبهلّبی  62ثیشی ،ثبیذ دیشبثیظ ً PostgreSQLیش لجال ًظت شذُثبشذ.
ثزای اوثز سَسیغّبی هشَْر لیٌَوظ (هثل  ،SEP ،)RedHat ٍ SuSEثغشِّبی  ،RPMفزاّن وزدُ اعزّ .وچٌیي ،ثزای سَسیغّبی
 Debianلیٌَوظ ،فبیلّبی  DEBهَجَد هیثبشذ وِ ثز رٍی اوثز سَسیغّبی هجشٌی ثز  Debianهبًٌذ  ،Ubuntuاجزا هیشَد.

بستهی نصب سرور
ثِ هٌظَر ًظت عزٍر ًزمافشار ،اثشذا ثبیذ ٍارد دَشِای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ (ایي فبیل هوىي اعز ثز رٍی  CDیب
 ٍ DVDیب دَشِای وِ فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادُایذ ،ثبشذ).
ثزای ًظت فبیلّبی  ،RPMهیسَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:
Underscore
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rpm -Uvh sesam_srv<Version.OS.SystemTyp>.rpm

ثزای ًظت فبیلّبی  ، *.debهیسَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:
dpkg -i sesam-srv<Version.SystemTyp>.deb

ثذلیل ایٌىِ هَلفِی عزٍر ًزمافشار  ،شبهل ٍاعظ وبرثز ًیش هیثبشذٍ ،اعظ وبرثز ثِ طَرر خَدوبر ثز رٍی عیغشن شوب ًظت
خَاّذ شذ .در طَرسی وِ اهىبى اجزا در حبلز گزافیىی ٍجَد داششِ ثبشذٍ ،اعظ وبرثز ثِ طَرر خَدوبر ثؼذ اس ًظت ًزمافشار
اجزا هیشَد .ثزای اجزای ٍاعظ وبرثز ثِ طَرر دعشی ًیش ،اس دعشَر سیز اعشفبدُ وٌیذ:
/opt/sesam/bin/gui/sesam_gui

بستهی نصب کالینت
ثِ هٌظَر ًظت والیٌز ًزمافشار ،اثشذا ثبیذ ٍارد دَشِای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ (ایي فبیل هوىي اعز ثز رٍی

CD

یب  ٍ DVDیب دَشِای وِ فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادُایذ ،ثبشذ) .ثزای ًظت فبیلّبی  ،RPMهیسَاى اس دعشَر سیز
اعشفبدُ وزد:
rpm -Uvh sesam_cli<Version.OS.SystemTyp>.rpm

ثزای ًظت فبیلّبی  ، *.debهیسَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:
dpkg -i sesam-cli<Version.SystemTyp>.deb

اس آًجب وِ عزٍر  ،SEP Sesamثبیذ اجبسُی دعشزعی ثِ والیٌز ثزای ثزلزاری ارسجبط ٍ دششیجبى گیزی اس آى را داششِ ثبشذ ،ثبیذ
دعشَر سیز را ثز رٍی والیٌز ،اجزا وٌیذ:
>/opt/sesam/bin/sesam/sm_setup set_client <SEP sesam Server Name

بستهی نصب واسط کاربر
شوب هیسَاًیذ فمظ ثغشِی ٍاعظ وبرثز را ًظت وٌیذ یب آًزا ثِ ّوزاُ ثغشِی والیٌزً ،ظت وٌیذ .اس آًجب وِ ثغشِی ًظت عزٍر
 ،SEP Sesamشبهل ٍاعظ وبرثز ًیش هیثبشذ ،ایي هَلفِ ثِ عَر خَدوبر ثز رٍی عزٍر ًظت خَاّذ شذ .ثِ هٌظَر ًظت ٍاعظ وبرثز
ًزمافشار ،اثشذا ثبیذ ٍارد دَشِای وِ فبیل ًظت در آًجب لزار دارد شَیذ (ایي فبیل هوىي اعز ثز رٍی  CDیب  ٍ DVDیب دَشِای وِ
فبیل دریبفشی اس ایٌشزًز را در آًجب لزار دادُایذ ،ثبشذ) .ثزای ًظت فبیلّبی  ،RPMهیسَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:
rpm -Uvh sesam_gui<Version.OS.SystemTyp>.rpm

ثزای ًظت فبیلّبی  ، *.debهیسَاى اس دعشَر سیز اعشفبدُ وزد:
6

dpkg -i sesam-gui<Version.SystemTyp>.deb

ثزای  ،Gnome ٍ KDEفزایٌذ ًظت ثز رٍی دعىشبح وبرثز  ،rootلیٌىی ثزای اجزای ٍاعظ وبرثز ،ایجبد هیوٌذ .ایي لیٌه ثبیذ ثِ
عزٍر هٌبعت  ،SEP Sesamهزسجظ شَد .ثزای ایي هٌظَر ،لغفب هشخظبر لیٌه را ثبس وزدُ ٍ دبراهشز

-S <SEP sesam Server

> Nameرا ثِ خظ دعشَر اضبفِ وٌیذ.

پیکربنذی – اولین گامهای SEP Sesam
در اداهِ ،یه دیىزثٌذی هؼوَل  SEP Sesamهخشظزا شزح دادُ هیشَد .ثزای اعالػبر ثیششز درثبرُی سوبهی ػولىزدّب ٍ
دیىزثٌذیّبی ًزمافشار ،هیسَاًیذ ثِ راٌّوبی وبرثزی ٍ یب طفحِی ٍیىی  SEP Sesamهزاجؼِ ًوبییذ.

گام اول :مکان
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اثشذا ثبیذ سظوین ثگیزد وِ اس چِ عیغشن ػبهلّبیی سَعظ  SEP Sesamدششیجبىگیزی هیشَد .ثزای ایي هٌظَر ثبیذ ًبم ٍ دیىزثٌذی
عیغشنّبی همظذ را ثذاًیذ .در ٍاعظ وبرثز ،در لغوز  Components -> Topologyهیسَاًیذ ًبم ٍ شزحی دلخَاُ ثزای هىبىّب
اًشخبة وٌیذّ .ز والیٌز ،ثبیذ ثِ یه هىبى هجشا اخشظبص دادُشَد .ثِ طَرر دیشفزع ،هىبى  ،LOCALثز رٍی عزٍر عبخشِ
شذُاعز .ثِ لغوز  Components -> Topologyرفشِ ٍ ثز رٍی دووِی  New Locationدر ًَار ٍظیفِ 11ولیه وٌیذ .لغفب ًبم
 HOMEرا ٍارد وزدُ ٍ ثز رٍی  OKولیه وٌیذ .ثذیي سزسیت ،سَدَلَصی شوب ثبیذ ثِ طَرر سیز ثبشذ:

Location
Taskbar
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گام دوم :کالینتها
ثزای اضبفِ وزدى والیٌزّب ثِ هىبًی وِ در ثخش لجل عبخشِایذ ،ثِ لغوز  Components -> Topology -> HOMEرفشِ ٍ ثز رٍی
 ،New Clientولیه وٌیذ .ثغشِ ثِ ایٌىِ ثز رٍی والیٌز چِ عیغشن ػبهلی اجزا هیشَد ،ثبیذ یىی اس ثغشزّبی ٍیٌذٍس ،یًَیىظ،
 VMSیب ًزٍیز را اًشخبة وٌیذً .بم والیٌز ثبیذ ًبم وبهذیَسز در شجىِ ثَدُ ٍ روَرد هزثَط ثِ آى در  DNSیب ٍ hosts-fileجَد
داششِ ثبشذ .در اداهِ ثبیذ عیغشنػبهل والیٌز در ثغشز هزثَعِ ،دلیمب هشخض شَد (ثِ عَر هثبل ٍیٌذٍس  .)xpدرعز ثؼذ اس فشزدى
دووِی  ،OKدٌجزُی  Task for new clientظبّز خَاّذ شذ ،لغفب  Noرا اًشخبة وٌیذ .در ایي هثبل ،هب یه ٍیٌذٍس (ٍ )qsbox1
یه لیٌَوظ ( )talentixثِ هىبى  HOMEاضبفِ وزدُاین .ثؼذ اس دیىزثٌذی ّز والیٌز ،گشیٌِی  Noرا در

Task for new client

اًشخبة وزدین.

گام سوم :سخت افسار پشتیبانگیری
در عی فزایٌذ ًظت SEP Sesam ،ثبط  SCSIرا ثِ هٌظَر یبفشي عخز افشارّبی دششیجبىگیزی هشظل ،چه وزدُ ٍ اعالػبر آًْب را
در دیشبثیظ ٍ ،SEP Sesamارد هیوٌذ .شوب هیسَاًیذ ّ Data Storeبی در دعشزط را در لغوز

Components -> Data Stores

هشبّذُ فزهبییذ .ثِ طَرر دیش فزع ،یه  Data Storeثِ ًبم ” “Test-Storeثز رٍی دبرسیشٌی وِ  SEP Sesamدر آًجب ًظت
شذُ ،ایجبد هیشَد .در اداهِ هب اس ّوبى  Test-Storeثزای دششیجبىگیزی ،اعشفبدُ هیوٌین.

8

گام چهارم :از چه چیسی بایذ پشتیبانگیری شود؟
در لغوز  ، Tasks -> by Clientهىبى ٍ عذظ والیٌشی را وِ لظذ داریذ اس آى دششیجبىگیزی وٌیذ ،اًشخبة ًوبییذ .عذظ ثز رٍی
دووِی  New backup taskاس ًَار ٍظیفِ ولیه وٌیذ .در دٌجزُی ظبّز شذُ ،شزحی ثزای یه ٍظیفِی دششیجبىگیزی ٍارد وٌیذ.
ًبم ٍظیفِ را ًیش هیسَاًیذ ثغَر دلخَاُ ٍ سب  34وزوشز اًشخبة وٌیذ .سَطیِ هیشَد اس ًبهی هزسجظ ثب هحشَای ٍظیفِ اعشفبدُ ًوبییذ.
هٌجغ دششیجبىگیزی ،11شبهل درایَّب ،دَشِّب ٍ فبیلّبیی اعز وِ اس آًْب دششیجبىگیزی خَاّذ شذ.
در ایي هثبل ،هب هجوَػب ٍ 13ظیفِی دششیجبىگیزی ایجبد وزدُاین.


یه ٍظیفِی دششیجبىگیزی ثزای  ،SESAM_BACKUP( SEP Sesamوِ ثغَر خَدوبر ایجبد شذُاعز)



یه ٍظیفِی دششیجبىگیزی ثْجَدی عیغشن ،14ثزای ّز عیغشن ٍیٌذٍسی (،qsbox1_system_recovery
)informatix_system_recovery



یه ٍظیفِی دششیجبىگیزی ّوِچیش ،13ثزای ّز والیٌز اس سوبهی دادُّبی آى (،talentix_data_all ،qsbox1_data_all
 .)informatix_data_allلغفب هغوئي شَیذ وِ گشیٌِی  VSSرا ثزای ّز والیٌز ٍیٌذٍسی اًشخبة وزدُایذ.




یه ٍظیفِی دششیجبىگیزی ثزای ّز دیشبثیظ ()talentix_postgresall ،talentix_ORACLE ،qsbox1_mssql_all
یه

ٍظیفِی

دششیجبىگیزی

ثزای

ّز

هبشیي

هجبسی

(،qsbox1_SEP_Cloud_notus

)qsbox1_SEP_Cloud_Windows7 ،qsbox1_SEP_Cloud_VMware_vCenter

11

Backup Source
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ایي ٍظیفِّبی دششیجبىگیزی را هیسَاى در هٌَی  Tasks -> by Groupsگزٍُثٌذی وزد .لغفب گشیٌِی  New Task Groupرا اًشخبة
ٍ ثزای آى یه ًبم ٍارد وٌیذ .عذظ در عزثزي ٍ ، Assign Tasksظیفِّبی دششیجبىگیزی را وِ هیخَاّیذ در ایي گزٍُ لزار
دّیذ ،اس عوز چخ ،اًشخبة ٍ ثب فشزدى جْز راعز ،ثِ عوز راعز اضبفِ وٌیذ .در ایي هثبل ،هب ثزای ّز ًَع دشیجبىگیزی یه
گزٍُ ایجبد وزدُاین سب درًْبیز 5 ،گزٍُ ایجبد شَد.

گام پنجم :زمانبنذی – 12چه زمانی از دادهها پشتیبانگیری میشود؟
لغفب ثِ لغوز  Scheduling -> Schedulesثزٍیذ .ایي دٌجزًُ ،وبیی اس سهبىثٌذیّبی دیىزثٌذی شذُ ٍ دادُّبی هٌغَة ثِ آًْب را
ًوبیش هیدّذ .سوبهی سهبىثٌذیّبی  ،SEP Sesamاس ایٌجب وٌشزل هیشَد .هب ،سهبىثٌذیّبی سیز را سَطیِ هیوٌین:


یه سهبىثٌذی (وبّشی ،دٍشٌجِ سب جوؼِ) ثزای ّوِی دادُّبی شوب (ثذٍى درًظز گزفشي عیغشنػبهل) ،شزٍع اس عبػز
 8شت



یه سهبىثٌذی (وبهلّ ،فشگی) ثزای ّوِی دادُّبی شوب (ثذٍى درًظز گزفشي عیغشنػبهل) ،شزٍع اس عبػز  11طجح



یه سهبىثٌذی (وبهل ،رٍساًِ) ثزای عیغشن شوب ،شزٍع اس عبػز  9شت



یه سهبىثٌذی (وبهل ،رٍساًِ) ثزای دششیجبىگیزی اس خَد  ،SEP Sesamشزٍع اس عبػز  7طجح



یه سهبىثٌذی (وبهل ،رٍساًِ) ثزای سوبهی دیشبثیظّبی شوب ،شزٍع اس عبػز  11شت

Schedule

11
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یه سهبىثٌذی (وبهل ،رٍساًِ) ثزای سوبهی هبشیيّبی هجبسی شوب ،شزٍع اس عبػز  11شت

لغفب اس ًَار ٍظیفِ New -> New Schedule ،را اًشخبة وٌیذ .یه ًبم هؼٌبدار ثزای سهبىثٌذی ٍارد وٌیذ .ثغَر هثبل ًبم

Data-Diff-

 ، Mo-Fr-2000در طَرسیوِ یه دششیجبىگیزی وبهل ّز شت عبػز  ،8اًجبم خَاّذ شذ .در اداهِ ،اس لغوز ّفشگی ،دٍشٌجِ سب
جوؼِ را اًشخبة وٌیذ .عزاًجبم ثبیذ سهبى شزٍع را ٍارد وٌیذ ،وِ در ایي هَرد عبػز  41:11را ٍارد وزدُ ٍ عذظ ثز رٍی

OK

ولیه وٌیذ .ثزای یىجبر اجزا شذى سهبىثٌذی ،رٍی آى رایز ولیه وزدُ ٍ  Immediate Startرا اًشخبة وٌیذ .در دٌجزُی ظبّز
شذُ ،اٍلَیز دیشفزع را اًشخبة ٍ ثز رٍی  OKولیه وٌیذ سب دششیجبىگیزی آغبس شَد.

گام ششم :رویذاد پشتیبانگیری – 15پشتیبانگیری چگونه آغاز میشود؟
ثِ هٌظَر دیىزثٌذی یه دششیجبىگیزی دٍرُای ،اس سهبىثٌذیّبیی وِ در هزحلِی لجل ایجبد وزدُاین ،اعشفبدُ هیوٌین .ثزای ایجبد
یه اجزای دٍرُای ،ثبیذ یه رٍیذاد دششیجبىگیزی ثزای ّز سهبىثٌذی ایجبد وٌین .رٍیذادّبی دششیجبىگیزی در سمَین

16

SEP

 Sesamلزار دادُ شذُ ٍ ،ثِ ٍعیلِی  ،SEPulerدر ًمبط سهبًی هشخض اجزا هیشًَذ .ثزای ایجبد یه رٍیذاد دششیبىگیزی ،سهبى-
ثٌذی ایجبد شذُ را اًشخبة ٍ گشیٌِی  New -> New Backup Eventرا اس ًَار ٍظیفِ اًشخبة وٌیذ .در ایي هثبل ٍ در سهبىثٌذی
ًَ ،Data-Diff-Mo-Fr-2000ع دششیجبىگیزی را وبّشی ،هخشى هذیب 17را  ٍ TEST-POOLگزٍُ ٍظیفِ را ( DATAوِ لجال ایجبد
15

Backup Event
Calendar
17
Media Pool
16
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وزدُاین) ،اًشخبة وٌیذ .ایي فزایٌذ را ثب سٌظیوبر هٌبعت ثزای سوبهی سهبىثٌذیّب ،سىزار وٌیذ .در شىل ثؼذی ،شوب عیغشن وبهال
دیىزثٌذی شذُی هب را هشبّذُ هیوٌیذ.

ثذیي سزسیت ،هب یه عیغشن وبهال دیىزثٌذی شذُ دارین وِ ٍظبیف دششیجبىگیزی 18را در ًمبط سهبًی هشخض ،اجزا هیوٌذ .عزاًجبم
دظ اس اجزای رٍیذادّبی دششیجبىگیزی ،هیسَاًیذ اجزای طحیح دششیجبىگیزیّبیشبى را در هٌَی

Scheduling -> Calendar Sheet

یب در هٌَی  Job State -> Backupsوٌشزل وٌیذ.

Backup Job

14

18

واشگان


Administrator:هذیز



All:ّوِچیش



Backup Event:دششیجبىگیزی



Backup Job:دششیجبىگیزی



Backup Source:دششیجبىگیزی



Calendar:سمَین



Component:ِهَلف



GUI:وبرثز



License Agreement:هجَس



Loader:لَدر



Location:هىبى



Media Pool:هذیب



Remote Device Server (RDS):دٍر



Schedule:سهبىثٌذی



System Recovery:عیغشن



Tape Drive:درایَ ًَار



Taskbar:ٍِظیف



Underscore:سیزخظ

رٍیذاد

ٍظبیف
هٌجغ

ٍاعظ
سَافكًبهِی

هخشى
ُعزٍر دعشگب

ثْجَدی

ًَار
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