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تحذٌر
هذا المنتج من الفئة (أ) .فً البٌئة المحلٌة ،قد ٌسبب هذا المنتج
التداخل الالسلكً فً الحالة التً ٌطالب فٌها المستخدم باتخاذ
إجراءات مناسبة.

تحذٌر
تعتبر المكونات اإللكترونٌة ضمن المرفق حسّاسة للتلف من تفرٌغ
الشحن االستاتٌكً ( .)ESDراقب االحتٌاطات المناسبة فً جمٌع
األوقات عند التعامل مع جهاز  Vess A7000أو تركٌباته
الفرعٌة.

تحذٌر
قم بإٌقاف تشغٌل الطاقة وافصل سلك الطاقة قبل صٌانة هذا
الجهاز.
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BSMI

https://www.promise.com/tw/Promotion/BSMI ٌُرجى االنتقال إلى

معلومات األمان اإلضافٌة
https://www.promise.com/Promotion/Safety-precautions ٌُرجى االنتقال إلى
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Vess A6600/A6800/A7600/A7800

معلومات حول هذا الدلٌل
دلٌل البداٌة السرٌع ٌقدم نظرة عامة مختصرة لجهاز التخزٌن من سلسلة  Vess A6000و Vess A7000لمراقبة
الفٌدٌو ،ثم تقدٌم إرشادات لتثبٌت أجهزة النظام فً رف المعدات وإجراء توصٌالت جهاز  I/Oوالشبكة الضرورٌة.

التعلٌمات
تم تصمٌم جهاز التخزٌن من سلسلة  Vesلمراقبة الفٌدٌو هندسًٌا خصٌصًا ألجهزة مراقبة الفٌدٌو  IPالمتوسطة والضخمة.
بشكل مثالً مع المراقبة المستمرة فً المصارف والمتاجر الكبري والمتنزهات الترفٌهٌة
وٌتناسب جهاز Vess A Series
ٍ
والمصانع والمخازن والمؤسسات الحكومٌة أو الخاصة أو التجارٌة أو المتعلقة باإلقامة .و ُتعد األنظمة الفرعٌة قادرة على
عملٌة التسجٌل والتشغٌل المستمرة بدون إسقاط األُطر لعملٌات التركٌب الشبكٌة لكامٌرات  IPعالٌة الدقة من  32إلى .100

وٌتم تضمٌن ُ
الطرز فً هذا الدلٌل
الطراز

الواجهة

عدد المحركات

وحدات تزوٌد الطاقة

وحدة تبرٌد

Vess A6600

2 x 1000 BASE-T

16

2

2

Vess A6800

2 x 1000 BASE-T

24

3

2

Vess A7600

2 x 1000 BASE-T

16

2

2

Vess A7800

2 x 1000 BASE-T

24

3

2
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اللوحة األمامٌة
مكونات األجهزة األمامٌة على  ،Vess A6600و Vess A6800تشبه  Vess A7600و .Vess A7800
ً
طرازا مختل ًفا من
واالختالفات فً الشكل فقط ،بغرض سهولة التحدٌدٌ .ستخدم كل من  Vess A6600وVess A6800
مش ّغالت األقراص وٌتمٌز بلوحة أمامٌة باللون األسود ،حٌث ٌحتوي كل من  Vess A7600و Vess A7800على لوحة
أمامٌة فضٌة.
بشكل جٌد ،فسٌتم
قد ٌتم استبدال محرك أقراص معٌب دون توقف إمكانٌة توافر البٌانات بالكمبٌوتر المُستضاف .إذا تم تكوٌنه
ٍ
تلقائًٌا استبدال المحرك المُعٌب بمحرك احتٌاطً جدٌد ،مع إحكام التكامل المحتمل الخلل للمحرك المنطقً .وٌوفر المحرك
المنطقً  RAIDالمستقل المستند إلى األجهزة الحد األقصى من األداء فً الجهاز المرفق الخارجً المدمج.

العرض األمامً لجهاز Vess A7600

الطاقة ومصابٌح  LEDللحالة
راجع "سلوك مصابٌح  LEDللوحة
األمامٌة" فً صفحة 26

حوامل محركات األقراص
راجع "المهمة  :3تثبٌت محركات األقراص" فً
صفحة 15

العرض األمامً لجهاز Vess A7800

2

جهاز التخزٌن لمراقبة الفٌدٌو

Vess A6600/A6800/A7600/A7800

العرض األمامً لجهاز Vess A6600

الطاقة ومصابٌح  LEDللحالة
انظر "سلوك  LEDللوحة األمامٌة" فً الصفحة
26

حوامل محركات األقراص
راجع "المهمة  :3تثبٌت محركات األقراص" فً صفحة 15

العرض األمامً لجهاز Vess A6800
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اللوحة الخلفٌة
نظرة عامة على العرض الخلفً لجهاز VESS A7600 / VESS A7800
تكون مكونات أجهزة اللوحة الخلفٌة على  Vess A7800هً نفسها تقرٌ ًبا فً  .Vess A7600وهذا هو المكان الذي
تقوم فٌه بتوصٌل كبالت الطاقة ووصالت الدخل/الخرج ومنفذ  IPMIودخل/خرج الصوت والفٌدٌو ( )VGAومنافذ USB
التسلسلٌة و( COM1منفذ تسلسلً) وبطاقة وحدة تحكم الواجهة الخلفٌة لمنفذ  .SASتتضمن كل من الحاوٌتٌن فتحات
 PCIeإلضافة مٌزة تعدد االستخدام للنظام .انظر دلٌل المنتج للحصول على تفاصٌل حول مكونات  PCIeالمدعومة.
ٌُرجى االطالع على عرض الدقٌق األكثر تفصٌالً لوحدات تزوٌد الطاقة ومكونات وحدة التحكم فً الرسم التوضٌحً فً
الصفحة التالٌة.

العرض الخلفً لجهاز Vess A7600

العرض الخلفً لجهاز Vess A7800
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مكونات اللوحة الخلفٌة لجهاز Vess A7800

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مروحة PSU
إدخاالت الطاقة
مروحة النظام
منفذ تسلسلً )(COM1
منفذ VGA
( 1000BASE-T RJ-45منفذان)
 4( USB 3.0منافذ)
منفذ RJ-45 IPMI LAN
منافذ دخل/خرج الصوت
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نظرة عامة على العرض الخلفً لجهاز VESS A6600 / VESS A6800
تكون مكونات األجهزة للوحة الخلفٌة على  Vess A6800هً نفسها تقرٌبًا على  .Vess A6600هذا هو المكان الذي
تقوم فٌه بتوصٌل كابالت الطاقة ،وتوصٌالت الدخل/الخرج ،ودخل/خرج الصوت ،والفٌدٌو ( ،)VGAومنافذ ،USB
وبطاقة وحدة تحكم الواجهة الخلفٌة لمنفذ .SASتتضمن كل من الحاوٌتٌن فتحات  PCIeإلضافة أجهزة إضافٌة مثل منفذ
وحدة التحكم ( RS-232متوفر للشراء من  .)Promiseراجع دلٌل المنتج للحصول على تفاصٌل حول مكونات دعم
.PCIe
ٌُرجى االطالع على عرض الدقٌق األكثر تفصٌالً لوحدات تزوٌد الطاقة ومكونات وحدة التحكم فً الرسم التوضٌحً فً
الصفحة التالٌة.

العرض الخلفً لجهاز Vess A6600

العرض الخلفً لجهاز Vess A6800
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مكونات اللوحة الخلفٌة لجهاز Vess A6800

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مروحة PSU
إدخاالت الطاقة
مروحة النظام
منفذ الماوس/لوحة المفاتٌح PS/2
منفذ VGA
منفذ DVI
منفذ HDMI
 4( USB 3.0منافذ)
منفذ خرج  SPDIFالبصري
منافذ دخل/خرج الصوت
) 1000BASE-T RJ-45منفذان)
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الؽطاء اآلمن
ٌتضمن جهاز  Vess A6600/A6800/A7600/A7800أغطٌة آمنة للحصول على أمان مادي أفضل وللمساعدة فً
منع اإلزالة غٌر المقصودة أو العرضٌة لمحركات األقراص الصلبة .وٌتم إحكام الغطاء من خالل قفل كامة أنبوبً وفردي
بالقرب من الجانب األٌسر من الغطاء .وأدر المفتاح فً اتجاه عقارب الساعة للقفل وفً اتجاه عكس عقارب الساعة إللغاء
القفل.

جهاز  Vess A6600/A7600مع ؼطاء آمن (ؼٌر مقفل)

قفل كامة أنبوبً

 Vess A6800/A7800مع ؼطاء آمن (ؼٌر مقفل)

قفل كامة أنبوبً

8

جهاز التخزٌن لمراقبة الفٌدٌو

Vess A6600/A6800/A7600/A7800

تثبٌت الؽطاء
ٌتم تشغٌل الجهاز ذي الغطاء اآلمن بنفس الطراز على ُ
الطرز  Vess A7600و.Vess A6600
لربط الغطاء اآلمن:
.1

تأكد من أن القفل فً الوضع غٌر المقفل .وإللغاء القفل ،أدخل المفتاح فً القفل وأدر فً اتجاه عكس
عقارب الساعة.

.2

أدخل اللسان على الجانب األٌمن من الغطاء فً مقبس الفتحة على المقبض األٌمن.

.3

ضع الغطاء فً موضعه وادفعه فً تحرٌر المزالج (على الجانب األٌسر من فتحة المفتاح).

.4

ادفع الغطاء فً الموضع ،لذلك ٌتم إدخال اللسان فً الجانب األٌمن فً المقبس على المقبض األٌمن
عند تحرٌر المزالج.

.5

أدخل المفتاح وأدره فً اتجاه عقارب الساعة للقفل.

إلزالة الغطاء ،قم بإلغاء قفله واضغط على تحرٌر المزالج على الجانب األٌسر واسحبه إلى الطرف األٌسر للخارج أوالً ،مع
مسكه بكلتا ٌدٌك.

تركٌب جهاز  Vess A7800 / Vess A6800وإزالة الؽطاء اآلمن
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إعداد المهام
مهام اإلعداد األساسٌة الموضحة فً الدلٌل هً كما ٌلً:


"المهمة  :1تفرٌغ محتوٌات العبوة"



"المهمة  :2تثبٌت الجهاز فً حامل"



"المهمة  :3تثبٌت محركات األقراص"



"المهمة  :4إدارة االتصاالت الدخل/الخرج"



"المهمة  :5توصٌل الطاقة وتشغٌل الطاقة"



"المهمة  :6تسجٌل الدخول إلى نظام التشغٌل "Windows



"المهمة  :7إنشاء محركات األقراص المنطقٌة"

المهمة  :1تفرٌػ محتوٌات العبوة
ٌُرجى مالحظة أن هذٌن الطرازٌن مماثالن تقرٌبًا ،باستثناء عدد ثغرات محركات األقراص.

قائمة محتوٌات العبوة
تحتوي العبوة على العناصر التالٌة:


أحد أجهزة سعة التخزٌن  Vessالتالٌة هً كما ٌلً:


Vess A6600



Vess A6800



Vess A7600



Vess A7800



مسامٌر برغً لمحركات األقراص



ثالثة أسالك طاقة مقاس  1.5متر ( 4.9قدم)



غطاء حاوٌة للوحة األمامٌة



(اختٌاري) تحرٌك مجموعة القضٌب لتركٌب الحامل

هذا العنصر اختٌاريٌُ ,رجى االستفسار من البائع للحصول على تفاصٌل الشراء.
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المهمة  :2تثبٌت الجهاز فً حامل
طرُز  U3ذات  16فتحة Vess A7600 ،و ،Vess A6600وأٌضًا ُ
تنطبق التعلٌمات هنا على ُ
طرُز  U4ذات 24
فتحة Vess A7800 ،و.Vess A6800
تحذٌرات
*

ال تزود أي جهاز مرفق بمحركات األقراص الصلبة حتى ٌتم تثبٌتها بإحكام فً
الحامل.

*

ٌتم مطالبة شخصٌن على األقل لرفع الجهاز المرفق ووضعها وإرفاقها فً نظام
الحوامل.

*

ال ترفع الجهاز المرفق أو تزٌلها باستخدام المقابض ،أو مزودات الطاقة ،أو
وحدات التحكم .احمل الجهاز نفسه.

*

ال تثبت الجهاز المرفق فً حامل دون استخدام قضبان لدعم الجهاز.

*

ال ٌجب تركٌب الجهاز المرفق وتثبٌتها إال بواسطة فنً مؤهل على دراٌة
بإجراءات التثبٌت.

*

قم بتركٌب القضبان بالحامل باستخدام مسامٌر البرغً المالئمة والصوامٌل
البارزة المربوطة بإحكام فً نهاٌة كل قضٌب.

*

ال تحمل القضبان ما لم ٌتم تثبٌتها باستخدام مسامٌر البرغً كما هو موضح فً
اإلرشادات.

*

ٌتم تصمٌم القضبان المتوفرة للجهاز المرفق لدعم الجهاز المرفق بأمان عندما ٌتم
بشكل صحٌحٌ .ؤدي التحمٌل الزائد على القضبان إلى تعرض العمٌل
تثبٌتها
ٍ
للخطر.

*

ال ٌمكن أن تضمن شركة  PROMISE, Inc.أن قضبان التثبٌت ستدعم الجهاز
المرفق ما لم تثبتها كما هو موضح فً التعلٌمات.

ٌتم تثبٌت المرفق بالحامل باستخدام قضبان الثبٌت االختٌارٌة المتاحة للشراء من شركة .Promise

مالحظة
إلضاءة المرفقٌ ،مكنك إزالة وحدات تزوٌد الطاقة.
قم باستبدال وحدات تزوٌد الطاقة بعد تثبٌت الوحدة فً الحامل.
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لتثبٌت الجهاز المرفق فً حامل باستخدام قضبان التثبٌت المزودة:
تحقق من مالءمة قضبان التثبٌت فً جهاز الحامل.
.1
قم بضبط طول قضبان التثبٌت بقدر الحاجة.
.2
ٌنزلق النصف الخلفً للقضٌب داخل النصف األمامً .وٌتم تثبٌت نصفً

القضٌب بإحكام معًا ،ال ٌلزم وجود مسامٌر البراغً للضبط.
ٌتم لصق أطراف قضٌب التثبٌت األمامً األٌسر واألمامً األٌمن.

تأكد أن دعامة القضٌب األمامً على الجزء السفلً المُواجه للداخل.


تثبٌت القضبان على الحامل

ملصق أمامً أٌسر
ملصق أمامً أٌمن

حافة الدعامة فً الطرف األمامً من
كل قضٌب

مسامٌر التوجٌه على صف القضبان مع فتحات فً
عمود الحامل




كل أطراف القضٌب  -األمامٌة والخلفٌة  -مرتبطة بالجزء الخارجً من أعمدة
الحامل.
مسامٌر التوجٌه فً أطراف القضٌب تصطف مع الفتحات فً أعمدة الحامل.
استخدم مسامٌر براغً وصوامٌل بارزة من نظام الحامل .قم بربط مسامٌر
براغً والصوامٌل وف ًقا لإلرشادات الخاصة بنظام الحامل.

12
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أطراؾ القضٌب مرتبطة بالجزء الخارجً لكل عمود.

أطراف القضٌب المرتبطة بالجزء
الخارجً من أعمدة الحوامل
األمامٌة والخلفٌة
.3

ضع الجهاز المرفق على القضبان.



وتتم مطالبة شخصٌن على األقل لرفع الجهاز بأمان.



قم برفع الجهاز المرفق نفسه .وال ترفع الجهاز باستخدام حوامله.

وضع الجهاز المرفق على القضبان الحدٌدٌة
كتٌفات
الجهاز المرفق طراز 3U 16-bay

القضبان المثبتة
والمحكمة
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.4

إحكام ربط الجهاز المرفق أو الحامل.



ترتبط الوحدة بأعمدة الحامل باستخدام مسامٌر البراغً والصوامٌل البارزة المضمنة فً عبوة البٌع.
مسمار براغً واحد على كل جانب فً الفتحة العلٌا فقط.



استخدم مسامٌر البرغً والصوامٌل البارزة المرفقة التً تأتً مع الجهاز المرفق.

التثبٌت بالحامل

تعلق البراغً والصوامٌل
العلوٌة بأجهزة العلبة على
أعمدة الحامل

الجهاز المثبت فً الحامل
عمود الحامل الرأسً

مقابض مثبتة فً الجزء
الخارجً من عمود الحامل

قضبان التثبٌت مركبة فً الجزء
الخارجً من عمود الحامل
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المهمة  :3تثبٌت محركات األقراص
دعم األنظمة الفرعٌة  Vess A6600و Vess A7600و Vess A6800و Vess
:A7800


األقراص الصلبة  SATA/SASمقاس  3.5بوصة



محركات األقراص الصلبة  SASمقاس  2.5بوصة (اختٌارٌة)

بالنسبة إلى قائمة محركات األقراص الفعلٌة ،قم بتنزٌل أحدث قائمة باألجهزة المتوافقة من موقع دعم  Promiseعلى
الوٌب.

ترقٌم فتحات المحرك
ٌمكنك تثبٌت أي محرك أقراص مناسب فً أي فتحة فً الحاوٌة .راجع الرسوم التوضٌحٌة أدناه لترقٌم الفتحات على 3U
 ،Vess A6600/A7600وأٌضًا .4U Vess A6800/A7800
ٌتم عرض ترقٌم الفتحات فً واجهة المستخدم الرسومٌة لواجهة مستخدم إدارة النظام المستندة إلى الوٌب.

ترقٌم فتحات المحرك لوحدات 3U

بشكل صحٌح ،حتى إذا لم تجمع جمٌع الحوامل
قم بإدخال حوامل محركات األقراص فً الجهاز المرفق لضمان تدفق الهواء
ٍ
مع محركات األقراص.

تحذٌر
تدعم وحدات  Vessالمضمنة فً هذا الدلٌل التوصٌل الفوري لمحرك األقراص.
ولتجنب التالمس الٌدوي مع الخطر الكهربائً ،ال تقم بإزالة أكثر من حامل محرك
أقراص واحد فً كل مرة.

15
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ترقٌم فتحات المحرك لوحدات 4U

بشكل صحٌح ،حتى إذا لم تجمع جمٌع الحوامل
قم بإدخال حوامل محركات األقراص فً الجهاز المرفق لضمان تدفق الهواء
ٍ
مع محركات األقراص.
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إزالة حامل محرك األقراص
ٌضٌف حامل محرك األقراص محركات األقراص مقاس  2.5بوصة و 3.5بوصة.

تحذٌر
أدر مقبض حامل محرك األقراص قبل إدخال حامل محرك األقراص فً الجهاز
المرفق.
لتجنب التالمس الٌدوي مع الخطر الكهربائً ،قم بإزالة حامل محرك أقراص واحد فقط
فً كل مرة.
تنطبق التعلٌمات المذكورة أدناه على جمٌع أنواع حوامل محركات األقراص المخصصة لالستخدام مع ُ
طرُز  Vessوهً
 A6600و A6800و A7600و.A7800
.1

إزالة حامل محرك األقراص.

.2

ضع محرك األقراص بعناٌة فً حامل محرك األقراص فً األمام ،بحٌث تصطف فتحات المسامٌر على
الجانبٌن.

.3

قم بإدخال مسامٌر البرغً عبر الفتحات الموجودة فً حامل المحرك وفً جوانب محرك األقراص.

قم بتثبٌت مسامٌر البرغً للتخوٌش المزودة مع المحرك.


قم بتثبٌت أربعة مسامٌر لكل محرك.



اربط بإحكام كل مسمار برغً .واحذر من زٌادة الضغط المفرط.

.4

أعد تثبٌت حامل المحرك فً الجهاز المرفق.

كرّر الخطوات من  1إلى  3حتى ٌتم تثبٌت كل محركات األقراص
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العرض األمامً لحامل محرك األقراص Vess A7600/A7800
زر تحرٌر الحامل

حامل أقراص  Vess A6600/A6800مع تثبٌت قرص صلب – العرض األمامً

ادفع هنا لتحرٌر مزالج مقبض الحامل.
ثم اسحب الحامل للخارج مباشر ًة بواسطة المقبض.
ضع ٌدٌك الفارغٌن أسفل الحامل.
ال تسقط حامل األقراص على األرض ،حتى إذا كان فار ًغا.

ادفع هنا عند إرجاع الحامل
أو استبداله فً فتحة محرك
فارغة.

توجد ألسنة لقفل اإلدخال المٌكانٌكًٌ .جب إزالة هذه القطعة لتحرٌر
مزالج الحامل .ولإلزالة ،اضغط على األلسنة معًا واسحبها للخارج.
إلعادة اإلدخال ،اضغط على األلسنة معًا واستبدله فً موضعه .ال تتخلص
من آلٌات القفل.
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تثبٌت محرك األقراص مقاس  3.5بوصة فً الحامل
تنطبق اإلرشادات الواردة أدناه على محركات األقراص الصلبة مقاس  3.5بوصة المثبتة فً حوامل محركات األقراص
المعدة لالستخدام مع الوحدات  Vess A6600و Vess A7600و Vess A6800و.Vess A7800
.1

إزالة حامل محرك األقراص.

.2

قم بوضع حامل محرك األقراص بحرص فً حامل محرك األقراص فً الجزء األمامً ،حتى
بشكل صحٌح مع موصالت الطاقة والبٌانات
تصطف فتحات مسامٌر البراغً الموجودة على الجوانب
ٍ
الموجهة بعٌ ًدا عن مقبض الحامل.

.3

قم بإدخال مسامٌر البرغً عبر الفتحات الموجودة فً حامل المحرك وفً جوانب محرك األقراص.

قم بتثبٌت مسامٌر البرغً للتخوٌش المزودة مع المحرك.


قم بتثبٌت أربعة مسامٌر لكل محرك.



اربط بإحكام كل مسمار برغً .واحذر من زٌادة الضغط المفرط.

.4

أعد تثبٌت حامل المحرك فً الجهاز المرفق.

كرّر الخطوات من  1إلى  3حتى ٌتم تثبٌت كل محركات األقراص.

تركٌب محرك أقراص  SATAفً حامل محركات األقراص

مسامٌر البرغً للتخوٌش (مسماران
برغٌان على كل جانب)
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تثبٌت محرك األقراص مقاس  2.5بوصة فً الحامل
تنطبق اإلرشادات الواردة أدناه على محركات األقراص الصلبة مقاس  2.5بوصة المثبتة فً حوامل محركات األقراص
المعدة لالستخدام مع الوحدات  Vess A6600و Vess A7600و Vess A6800و.Vess A7800
.1

إزالة حامل محرك األقراص.

.2

قم بوضع محرك األقراص فً حامل محرك األقراص فً الوجهة األمامٌة بحرص ،حتى تصطف
بشكل صحٌح مع موصالت الطاقة والبٌانات
فتحات مسامٌر البراغً الموجودة فً أسفل الحامل
ٍ
الموجهة بعٌ ًدا عن مقبض الحامل.

.3

قم بإدخا ل مسامٌر البرغً عبر الفتحات الموجودة فً أسفل حامل المحرك وفً أسفل محرك
األقراص.

قم بتثبٌت مسامٌر البرغً للتخوٌش المزودة مع المحرك.


قم بتثبٌت أربعة مسامٌر لكل محرك.



اربط بإحكام كل مسمار برغً .واحذر من زٌادة الضغط المفرط.

.4

أعد تثبٌت حامل المحرك فً الجهاز المرفق.

كرّر الخطوات من  1إلى  3حتى ٌتم تثبٌت كل محركات األقراص

العرض السفلً لحامل األقراص الفارغ

استخدم هذه الفتحات الموجودة فً الجزء السفلً
لتثبٌت محركات األقراص الصلبة مقاس 2.5
بوصة .وستصطف أربع فتحات من مسامٌر
البراغً فً أسفل محرك األقراص مع أربع فتحات
للحامل.
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المهمة  :4إدارة االتصاالت الدخل/الخرج
ٌصف هذا القسم كٌفٌة إنشاء اتصال وتسجٌل الدخول كمسؤول عن نظام التشغٌل .وهناك طرٌقتان إلنشاء االتصال الفعلً
المستخدم إلدارة الجهاز .وٌمكن تنفٌذ اإلدارة عن بُعد من خالل الشبكة التً تستخدم سطر األوامر المستند إلى النص أو
واجهة المستخدم الرسومٌة المستندة إلى الوٌب .أو قم مباشر ًة باالتصال بالخادم مع لوحة المفاتٌح والماوس والشاشة.
للحصول على تكوٌن النظام المبدئً ،اتبع التعلٌمات الواردة أدناه لالتصال بلوحة المفاتٌح والشاشة ،لذلك ٌمكنك تسجٌل
الدخول إلى نظام التشغٌل ،ثم تغٌٌر إعدادات الشبكة لمنافذ اإلٌثرنت لكً تتناسب مع شبكتك.

منافذ الدخل/الخرج على اللوحة الخلفٌة

االتصاالت إلدارة النظام على اللوحة الخلفٌة:
.1

منفذ VGA

.2

 1000منفذ BASE-T RJ-45

.3

منافذ USB 3.0

21
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إعداد الوقت ألول مرة – استخدام لوحة المفاتٌح ومراقبة الوصول إلى نظام التشؽٌل
استخدم لوحة مفاتٌح  USBأو  PS/2وشاشة  VGAإلنشاء اتصال مباشر بنظام التشغٌل  .Windowsوٌتم وضع جمٌع
منافذ الدخل/الخرج الالزمة إلجراء ذلك فً اللوحة الخلفٌة .وقم بتوصٌل شاشة ولوحة مفاتٌح وماوس بالمنفذ المناسب،
وستصبح على استعداد بتسجٌل الدخول بعد تشغٌل الخادم.
اطلع على "المهمة  :6تسجٌل الدخول إلى  " Windowsللحصول على التعلٌمات حول كٌفٌة تسجٌل الدخول كمسؤول عن
واجهة مستخدم نظام التشغٌل .Windows

مسار اإلدارة  -اتصال الشبكة
هناك منفذٌن  RJ-45لإلٌثرنت  1غٌغابت/ثانٌة على اللوحة الخلفٌة لالتصال بشبكة اإلٌثرنت .وبعد تسجٌل الدخول إلى
نظام التشغٌل كمسؤولٌ ،مكنك تغٌٌر إعدادات الشبكة.
لتوصٌل الخادم بشبكة اإلٌثرنت المحلٌة لإلدارة ،اتبع هذه الخطوات:
.1

قم بتوصٌل طرف واحد من كبل إٌثرنت بموصل الشبكة أو وحدة تحكم واجهة الشبكة ( )NICالقٌاسٌة فً
الكمبٌوتر الشخصً المُستضاف.
قم بتوصٌل الطرف اآلخر من كبل اإلٌثرنت بأحد المنافذ المتوفرة على مفتاح الشبكة القٌاسً.

.2

قم بتوصٌل أحد طرفً كبل اإلٌثرنت بأحد المنافذ على مفتاح الشبكة القٌاسً.
ركب الطرف اآلخر لكابل اإلٌثرنت فً منفذ اإلٌثرنت ) (1000 BASE-Tعلى الجزء
الخلفً للخادم (اطلع على "منافذ الدخل/الخرج فً اللوحة الخلفٌة" فً صفحة .)21
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المهمة  :5توصٌل الطاقة وتشؽٌل الطاقة
أدخل كبل الطاقة فً مقبس الطاقة لكل مزود طاقة وقم بتوصٌل كل وحدة التزوٌد بالطاقة ( )PSUبمصدر طاقة مناسب.
وٌتم تزوٌد النظام الفرعً بوحدتٌن أو ثالث وحدات تزوٌد بالطاقة بترتٌب .N+1

مهم
للحصول على المعلومات حول التثبٌت أو وحدات التزوٌد بالطاقة سرٌعة التبدٌل،
ٌُرجى االطالع على دلٌل المنتجات.

مهم
ٌتم تزوٌد الجهاز المرفق بمؤشرات مصابٌح  LEDعلى وحدات التزوٌد
بالطاقة .تحقق من ذلك بعد تشغٌل الطاقة لألجهزة للتأكد من حالة التبرٌد والطاقة
لكً تكون وحدة الطاقة طبٌعٌة.
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تشؽٌل الطاقة
بفضل وحدات تزوٌد الطاقة المتصلةٌ ،مكن تشغٌل الجهاز بصف ٍة مستمرة.
لتشغٌل النظام الفرعً ،اضغط على زر الطاقة على القوس األمامً األٌسر المواجه (اطلع على "مكونات اللوحة األمامٌة
 Vess A7600للجانب األٌسر").
بعد ذلك ،الحظ أن مصابٌح  LEDالموجودة على القوس األمامً األٌمن الموجهة (اطلع على "شاشة  LEDللوحة األمامٌة
لجهاز  Vess A7600على القوس فً الجانب األٌمن").

مكونات اللوحة األمامٌة لجهاز  Vess A7600فً الجانب األٌسر

زر الطاقة
OPAS LED

منافذ USB
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شاشة  LEDللوحة األمامٌة لجهاز  Vess A7600على القوس فً الجانب األٌمن

الطاقة
حالة النظام
حالة  RAIDالعالمٌة

نشاط  HDDالعالمً
غٌر مُستخدم حالًٌا.
نبضات القلب للجهاز

انظر "سلوك  LEDللوحة األمامٌة" فً الصفحة  26لالطالع علﯽ وصف سلوك .LED
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سلوك مصابٌح  LEDللوحة األمامٌة
بشكل طبٌعً:
ٌصف الجدول أدناه سلوك مصابٌح  LEDعند انتهاء التشغٌل وتوظٌف مهام الجهاز
ٍ

الوصف

LEDمصباح
الطاقة
حالة النظام

حالة  RAIDالعالمٌة

نشاط  HDDالعالمً

نبضات القلب للجهاز
OPAS USB

تشٌر المصابٌح الزرقاء إلى تشغٌل الجهاز.
تضًء المصابٌح الخضراء عندما ٌكون الجهاز فً حالة جٌدة ،بٌنما تضًء بالضوء
األحمر فً حالة وجود مشكلة خطٌرة ( LDفً وضع غٌر متصل ،حدوث خلل وظٌفً
للمروحة ،الجهد الكهربائً خارج عن النطاق ،تنبٌه درجة حرارة الجهاز) ،وتومض
المصابٌح بالضوء األحمر لتنبٌه درجة الحرارة العالٌة لمحرك األقراص الصلبة
( ،)HDDوتظل المصابٌح معتمة فً حالة عدم االستعداد.
تضًء المصابٌح بالضوء األخضر عندما ٌكون الجهاز فً حالة جٌدة ،بٌنما تضًء
بالضوء األحمر فً حالة عدم اتصال مستوى صوت  ،RAIDفً حٌن تضًء المصابٌح
بالضوء البرتقالً فً حالة حدوث حالة خطٌرة ألي محرك منطقً أو عندما إعادة إنشاء
الجهاز.
تومض المصابٌح بالضوء األزرق لتشٌر إلى أنه تم الوصول إلى محرك أقراص أو أكثر،
بٌنما تضًء المصابٌح بالضوء األزرق الثابت فً حالة عدم الوصول إلى أي محركات
أقراص.
ٌومض الضوء األزرق ببطء على فترات منتظمة لإلشارة إلى أن البرامج الثابتة والبرامج
تعمل بشكل طبٌعً.
ٌضًء مصباح  LEDباللون األخضر فً حالة اكتشاف جهاز ( OPASقرص ،)USB
بٌنما ٌظل المصباح مُضٌ ًئا باللون األحمر فً حالة فشل تشغٌل جهاز  ،OPASفً حٌن
ٌومض بالضوء األخضر ،عندما ٌكون تشغٌل جهاز  OPASقٌد التقدم.

مصابٌح  LEDلمحرك األقراص
ٌوجد مصباحٌن  LEDعلى كل حامل لمحرك األقراص .وٌبلغان هذٌن المصباحٌن عن نشاط محرك األقراص ،والحالة
الحالٌة لهذا المحرك.

مصابٌح  LEDلحامل محرك األقراص الصلبة
حالة محرك األقراص (موافق)
نشاط

ٌومض مصباح  LEDللنشاط أثناء نشاط المحرك.
بشكل صحٌح .عندما
ٌعرض مصباح  LEDلحالة القرص الضوء األخضر عندما ٌتم تكوٌن محرك األقراص وٌعمل
ٍ
تضًء المصابٌح بالضوء األحمرٌ ،تطلب محرك األقراص الصلبة ( )HDDاستبدال ٌدوي .عندما تتم مالحظة الضوء
البرتقالً ،فإن ذلك ٌشٌر إلى نشاط  RAIDفً الخلفٌة على محرك األقراص الصلبة ( )HDDالخاص .إنه إشعار حالة ،وال
ٌتطلب أي إجراء من قِبل المستخدم.
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مصابٌح  LEDلوحدة تزوٌد بالطاقة
بعد تشغٌل الجهاز الفرعً ،تحقق أن مصابٌح  LEDعلى كل مزود بالطاقة على الجانب الخلفً من الجهاز .ستضًء هذه
المصابٌح بالضوء األخضر لإلشارة إلى التشغٌل العادي .بٌنما ٌضًء مصباح  LEDبالضوء األحمر أو األخضر لإلشارة
إلى وجود مشكلة أو خلل بالوحدة .راجع دلٌل المنتجات للحصول على وصف كامل لوحدة التزوٌد بالطاقة ()PSU
ومؤشرات  LEDاألخرى.

حالة مصابٌح  LEDعلى وحدات التزوٌد بالطاقة

PSU 1
LED

PSU 2
LED

PSU 3
LED

سلوك مصابٌح  LEDللوحة الخلفٌة
عند انتهاء إعادة تشغٌل الجهاز ،استخدم مصابٌح  LEDعلى وحدة التحكم على الجانب الخلفً للجهاز لمراقبة الوظائف
المتنوعة (كما هو موضح أدناه).
مصباح LED
إٌثرنت

االتصال/التنشٌط
والسرعة

الوصؾ (ٌُرجى الرجوع إلى دلٌل المنتجات للحصول على مزٌد من التفاصٌل)
ٌضًء مصباح  LEDأدنى كل منفذ  -على الجانب األٌسر  -بالضوء البرتقالً عند
االتصال ،وٌومض بالضوء البرتقالً عندما ٌوجد نشاط على المنفذ ،وٌظل معتمًا عندما ال
ٌتم إنشاء أي اتصال .وٌشٌر مصباح  LEDالموجود على الجانب األٌمن العلوي من كل
منفذ إلى سرعة االتصال؛ حٌث ٌعنً الضوء البرتقالً سرعة تصل إلى  100مٌجابت فً
الثانٌة ،بٌنما ٌشٌر الضوء األخضر إلى سرعة تصل إلى  1000مٌجابت فً الثانٌة.
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المهمة  :6تسجٌل الدخول إلى نظام التشؽٌل WINDOWS
بالنسبة إلى عملٌات تثبٌت نظام التشغٌل  ، Windowsبعد إتمام إعادة تشغٌل الجهازٌ ،جب اختٌار خٌارات متعددة إلكمال
عملٌة إعداد نظام التشغٌل .ستتم مطالبتك بتحدٌد لغة افتراضٌة وتفضٌالت واجهة المستخدم األخرى .اتبع اإلرشادات التً
تظهر على الشاشة الستكمال تحدٌد تفضٌالتك ،وإلنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للمسؤول .بعد إتمام المهام النهائٌةٌ ،ظهر
سطح المكتب لنظام التشغٌل ٌُ . Windowsرجى مالحظة أنه توجد أٌقونتان لرابطٌن سرٌعٌن ،أحد الرابطٌن التصال
متصفح الوٌب بواجهة المستخدم الرسومٌة ( )GUIلشركة  ،Promise Managementبٌنما الرابط اآلخر للملف الذي
ٌحتوي على مستندات المستخدم.

الروابط السرٌعة لسطح المكتب لنظام التشؽٌل  Windows Serverإلى متصفح الوٌب
والمستندات
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المهمة  :7إنشاء محركات األقراص المنطقٌة
ٌصف هذا القسم كٌفٌة إكمال المهمة النهائٌة لإلعداد المبدئً لتكوٌن محركات األقراص المنطقٌة ( )LDباستخدام واجهة
المستخدم الرسومٌة لإلدارة المستندة إلى .html

تسجٌل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومٌة ( )GUIلشركة PROMISE
MANAGEMENT
انقر نقرً ا مزدوجً ا أٌقونة رابط واجهة المستخدم الرسومٌة لشركة  Promise Managementعلى سطح المكتب لتشغٌل
المتصفح االفتراضً واالنتقال إلى صفحة تسجٌل الدخول.

عندما تظهر شاشة تسجٌل الدخول ،قم بتنفٌذ ما ٌلً:


اكتب ( administratorالمسؤول) فً حقل ( User Nameاسم المستخدم).



اكتب ( passwordكلمة المرور) فً حقل ( Passwordكلمة المرور).



انقر فوق الزر ( Loginتسجٌل الدخول).
اسم المستخدم وكلمة المرور حساسان لحالة األحرف

بعد تسجٌل الدخول ،تظهر شاشة البداٌة لواجهة المستخدم الرسومٌة لشركة  .Promise Managementوفً حالة
وجود أٌة محركات فعلٌة لم ٌتم تكوٌنها فً الجهاز المرفق ،تظهر أٌضًا قائمة ( Array Configurationتكوٌن
المصفوفة).

مالحظة
قم بإجراء ( Bookmarkإشارة مرجعٌة) ( )Firefoxأو قم بتعٌٌن Favorite
(مفضلة) ( )Internet Explorerلشاشة تسجٌل الدخول؛ حتى ٌمكنك الوصول إلىها
بسهولة فً المرة القادمة.
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اختٌار لؽة  -واجهة المستخدم الرسومٌة ( )GUIلشركة PROMISE
MANAGEMENT
ُتعرض واجهة المستخدم الرسومٌة إلدارة  Promise Managementباللغة اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة واأللمانٌة واإلٌطالٌة
واإلسبانٌة والبرتغالٌة والروسٌة والٌابانٌة والكورٌة والصٌنٌة التقلٌدٌة والصٌنٌة المبسطةٌ .مكن اختٌار تفضٌل اللغة فً
شاشة تسجٌل الدخول أو بعد تسجٌل الدخول من رأس قائمة واجهة المستخدم الرسومٌة إلدارة Promise
.Management
.1

حدد ( Languageاللؽة) الستخدامها للواجهة من رأس القائمة فً شاشة تسجٌل الدخول.

.2

انقر فوق اللغة التً تفضلها .وحٌنئ ٍذ ٌتم عرض واجهة مستخدم لواجهة المستخدم الرسومٌة لشركة
 Promise Managementباللغة المُختارة.

اختٌار "( " Languageاللؽة) المستخدمة لواجهة المستخدم الرسومٌة لشركة Promise
Management
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إنشاء محركات أقراص منطقٌة
ً
حدٌثا ،ال توجد مصفوفات األقراص أو محركات األقراص
فً جهاز  Vess A7000للفئة  NVRالذي تم تنشٌطه
المنطقٌة .إلنشاء محرك أقراص منطقً:
.1

سجّل الدخول إلى برنامج  .Web PAM PROeإذا لم توجد أٌة مصفوفات مكونة ،فسٌتم توجٌهك
تلقائًٌا إلى قائمة ( Disk Array Configurationتكوٌن مصفوفات األقراص).

قائمة مصفوفات األقراص (فً حالة عدم وجود أٌة مصفوفات)

.2

توفر قائمة ( Disk Array Configurationتكوٌن مصفوفات األقراص) ثالثة خٌارات .حدد
خٌارً ا واح ًدا من الخٌارات:



) Automatic Configurationالتكوٌن التلقائً( ٌ -نشأ مصفوفة أقراص جدٌدة متبوعًا
بمجموعة افتراضٌة من المعلمات .كما ٌنشأ هذا الخٌار محرك أقراص منطقً واحد تلقائًٌا .كما ٌكوّ ن
محرك أقراص احتٌاطً جدٌد لكل مستوٌات المصفوفة المتكررة من األقراص المستقلة ( )RAIDما
عدا  ،RAID 0إذا توفر على األقل أربعة محركات فعلٌة لم ٌتم تكوٌنها.



) Express Configurationالتكوٌن السرٌع( ٌ -مكنك اختٌار المعلمات لمصفوفة األقراص
الجدٌدة من خالل تحدٌد المٌزات التً ترٌدها .كما ٌمكنك إنشاء محركات أقراص منطقٌة متعددة فً
الوقت نفسه ،ومع ذلك ،ستكون كل المحركات متشابهة .وٌمكنك اختٌار إنشاء محرك أقراص احتٌاطً
لجمٌع مستوٌات  RAIDفٌما عدا  ،RAID 0إذا توفر أربعة محركات فعلٌة لم ٌتم تكوٌنها على األقل.



) Advanced Configurationالتكوٌن المتقدم( ٌ -مكنك مباشر ًة تحدٌد كل المعلمات
لمصفوفة أقراص جدٌدة .وبفضل هذا التكوٌنٌ ،مكنك إنشاء محرك أقراص منطقً واحد تلقائًٌا .كما
ت الحق إذا توفرت سعة إضافٌة قابلة للتكوٌن .ال
ٌمكنك إنشاء محركات أقراص منطقٌة إضافٌة فً وق ٍ
تنشئ محرك أقراص إحتٌاطً جدٌد.

.3

انقر فوق الزر ( Nextالتالً).
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تلقائً
عند اختٌار خٌار ( Automaticتلقائً) ،ستظهر المعلمات التالٌة على الشاشة:


) Disk Arraysمصفوفات األقراص(  -تعرض عدد من محركات األقراص الفعلٌة فً
مصفوفة األقراص ،وأرقام معرفاتها ،وسعة قابلة للتكوٌن ،وعدد محركات األقراص المنطقٌة
المطلوب إنشائها



) Logical Drivesمحركات األقراص المنطقٌة(  -رقم مُعرف محرك (محركات) األقراص
المنطقٌة ،مستوى  RAIDالخاص بها ،والسعة ،وحجم الشرٌط



) Spare Drivesمحركات األقراص االحتٌاطٌة( ٌ -تم تحدٌد عدد فتحات المحركات الفعلٌة
لمحرك األقراص االحتٌاطً الجدٌد المخصص فً مصفوفة األقراص هذه .وٌتم إنشاء محرك
أقراص احتٌاطً جدٌد لكل مستوٌات  RAIDباستثناء  ،RAID 0عندما تتوفر خمسة محركات
فعلٌة لم ٌتم تكوٌنها أو أكثر

قائمة التكوٌن التلقائً لمصفوفة األقراص

إذا قبلت هذه المعلمات ،فانقر فوق الزر ( Submitإرسال).
تظهر مصفوفة األقراص الجدٌدة فً ( Disk Array Listقائمة مصفوفات األقراص) فً عالمة التبوٌب Information
(معلومات).
وإذا لم تقبل هذه المعلمات ،فاستخدم الخٌار ( Expressسرٌع) أو ( Advancedمتقدم) إلنشاء محرك األقراص المنطقً
الخاص بك.
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التكوٌن السرٌع
عندما تحدد الخٌار ( Expressسرٌع) ،تظهر مجموعة من المٌزات والخٌارات على الشاشة.

قائمة خٌارات التكوٌن السرٌع

.1

قم بتحدٌد خانات االختٌار أي عنصر أو مجموعة مما ٌلً:



الوفرة  -ستظل المصفوفة متوفرة فً حالة فشل محرك أقراص فعلً



السعة ٌ -توفر أكبر قدر ممكن من سعة البٌانات



األداء  -تتوفر أعلى سرعة ممكنة للقراءة/الكتابة



محرك األقراص االحتٌاطً ٌ -تم إنشاء محرك أقراص احتٌاطً جدٌد عند اختٌار Redundancy
(الوفرة) ،وحٌنئ ٍذ ٌتوفر محرك أقراص احتٌاطً ،وخمسة محركات أقراص فعلٌة لم ٌتم تكوٌنها أو أكثر.

.2

فً حقل ( Number of Logical Drivesعدد محركات األقراص المنطقٌة) ،أدخل عدد محركات
األقراص المنطقٌة التً ترغب فً إنشائها من مصفوفة األقراص هذه.
ٌظهر أقصى عدد ممكن من محركات األقراص المنطقٌة فً الجانب األٌمن من هذا الحقل.

.3

من قائمة ( Application Typeنوع التطبٌق) ،اختر تطبٌ ًقا ٌقدم أفضل وصف للغرض من استخدام
مصفوفة األقراص هذه:
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خادم الملف



تدفق الفٌدٌو



بٌانات العملٌة



سجل العملٌة



غٌر ذلك

.4

انقر فوق الزر ( Updateتحدٌث).
أو حدد خانة االختٌار ( Automatic Updateتحدٌث تلقائً) ،وستتم التحدٌثات تلقائًٌا.
تعرض المعلمات التالٌة ما ٌلً:



) Disk Arraysمصفوفات األقراص(  -تعرض عدد محركات األقراص الفعلٌة فً مصفوفة األقراص،
وعدد فتحاتها ،والسعة القابلة للتكوٌن ،وعدد محركات األقرص المنطقٌة المطلوب إنشائها



) Logical Drivesمحركات األقراص المنطقٌة(  -تعرض عدد فتحات محرك (محركات) األقراص
المنطقٌة ،ومستوى  RAIDالخاص بها ،وسعتها ،وحجم الشرٌط



) Spare Drivesمحركات األقراص االحتٌاطٌة(  -تعرض عدد فتحات محركات األقراص الفعلٌة
لمحرك األقراص االحتٌاطً الجدٌد المخصص والمحدد لمصفوفة األقراص (كل مستوٌات  RAIDباستثناء
)RAID 0
إذا قبلت هذه المعلمات ،فأكمل إلى الخطوة التالٌة.
وإذا لم تقبل هذه المعلمات ،فراجع اختٌاراتك وعدّلها فً الخطوات السابقة.

.5

وعند االنتهاء من ذلك ،انقر فوق الزر ( Submitإرسال).
تظهر مصفوفة األقراص الجدٌدة فً ( Disk Array Listقائمة مصفوفات األقراص) فً
عالمة التبوٌب ( Informationمعلومات).
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مُتقدم
عندما تحدد الخٌار ( Advancedمتقدم) ،ستعرض الشاشة ( Step 1 - Disk Array Creationالخطوة  - 1إنشاء
مصفوفة األقراص).

مالحظة
للحصول على شرح تفصٌلً للمعلمات ضمن الخٌار ( Advancedمتقدم) ،راجع
دلٌل المنتجات (قم بتنزٌله من .)promise.com

التكوٌن المتقدم (الخطوة  :1إنشاء مصفوفة األقراص)

الخطوة  - 1إنشاء مصفوفة األقراص
1.

اختٌاري .أدخل اسمًا لمصفوفة األقراص فً الحقل المتوفر.
الحد األقصى من الحروف هو  32حر ًفا ،متضم ًنا الحروف ،واألرقام ،والمسافات بٌن الحروف،
والتسطٌر.
قم بإلغاء تحدٌد المربعات إذا كنت ترٌد تعطٌل .Media Patrol
توصً  PROMISEبترك هذه المٌزات ممكنة.
قم بتمٌٌز محركات األقراص الفعلٌة التً ترٌدها فً مصفوفة األقراص من خالل قائمة
( Availableالعناصر المتوفرة) ،واضغط على الزر >> لنقلها إلى قائمة Selected
(العناصر المحددة).
ٌمكنك أٌضًا النقر نقرً ا مزدوجً ا فوقها لنقلها.

2.

عند االنتهاء من ذلك ،انقر فوق الزر ( Nextالتالً).
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الخطوة  - 2إنشاء محرك أقراص منطقً
التكوٌن المتقدم (الخطوة  :1إنشاء محرك أقراص منطقً)

اختٌاري :أدخل اسمًا مستعارً ا لمحرك األقراص المنطقً فً الحقل المتوفر .الحد األقصى من
الحروف هو  32حر ًفا ،متضم ًنا الحروف ،واألرقام ،والمسافات بٌن الحروف ،والتسطٌر.
اختر مستوى  RAIDلمحرك األقراص المنطقً من القائمة المنسدلة.
ٌعتمد اختٌار مستوٌات  RAIDعلى عدد محركات األقراص الفعلٌة التً تحددها.
 RAID 30و RAID 50و RAID 60فقط  -حدد عدد المحاور الخاصة بمصفوفتك.
حدد سعة ووحدة القٌاس (باٌت ،كٌلوباٌت ،مٌجاباٌت ،جٌجاباٌت ،تٌراباٌت)
ستمثل هذه القٌمة سعة البٌانات لمحرك األقراص المنطقً األول فً مصفوفة األقراص الجدٌدة.
إذا قمت بتحدٌد أقل من السعة القصوى لمصفوفة األقراص ،فستتوفر السعة المتبقٌة لمحركات
ت الحق.
األقراص المنطقٌة اإلضافٌة التً ٌمكنك إنشاؤها اآلن أو فً وق ٍ
3.

بالنسبة إلى العناصر التالٌة ،اقبل القٌمة االفتراضٌة أو اختر قٌمة جدٌدة من القائمة المنسدلة:



حجم الشرٌط 64 .كٌلوباٌت هً القٌمة االفتراضٌة.



تتوفر السعات 64 :كٌلوباٌت ،و 128كٌلوباٌت ،و 256كٌلوباٌت ،و 512كٌلوباٌت ،و1
مٌجاباٌت.



حجم القطاع 512 .باٌت هً القٌمة االفتراضٌة.



تتوفر السعات 512 :باٌت ،و 1كٌلوباٌت ،و 2كٌلوباٌت ،و 4كٌلوباٌت.



سٌاسة (ذاكرة التخزٌن المؤقت) للقراءة ،و( Read Aheadالقراءة المتقدمة) هً الوضع
االفتراضً.



تتوفر ( Read Cacheذاكرة التخزٌن المؤقت للقراءة) ،و( Read Aheadالقراءة المتقدمة)،
و( No Cacheال تتوفر ذاكرة التخزٌن المؤقت).



سٌاسة (ذاكرة التخزٌن المؤقت) للكتابة ،و( Write Backالرد على الرسالة) هً الوضع
االفتراضً.
ٌتوفر ( Write Backالرد على الرسالة) و )( Write Through (Thruالكتابة من خالل).

4.

انقر فوق الزر ( Updateتحدٌث).

ٌتم عرض محرك أقراص منطقً جدٌد ضمن ( New Logical Drivesمحركات األقراص المنطقٌة الجدٌدة) .إذا كانت
ت الحق.
هناك سعة خالٌة متبقٌة ،فبإمكانك تحدٌد محرك أقراص منطقً آخر اآلن أو االنتظار إلى وق ٍ
 5.وعند االنتهاء من تحدٌد محركات األقراص المنطقٌة ،انقر فوق الزر ( Nextالتالً).
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جهاز التخزٌن لمراقبة الفٌدٌو

Vess A6600/A6800/A7600/A7800

الخطوة  - 3الملخص
ٌسرد الملخص المعلومات حول مصفوفة األقراص ومحرك األقراص المنطقً التً تحددها.
لمتابعة إنشاء مصفوفة األقراص ومحرك األقراص المنطقً ،انقر فوق الزر ( Submitإرسال).

تسجٌل الخروج من واجهة المستخدم الرسومٌة لشركة Promise
Management
هناك طرٌقتان لتسجٌل الخروج من واجهة المستخدم الرسومٌة لشركة Promise
:Management


أغلق نافذة المتصفح الخاص بك

مالحظة
ال تنشأ هذه الوظٌفة تلقائًٌا محرك أقراص احتٌاطًٌا جدٌ ًدا .وبعد إنشاء مصفوفة
األقراصٌ ،مكنك إنشاء محرك أقراص احتٌاطً جدٌد لها .راجع دلٌل المنتجات (قم
بتنزٌله من .)promise.com


انقر فوق ( Logoutتسجٌل الخروج) فً شعار واجهة المستخدم الرسومٌة لشركة Promise
Management

ٌؤدي النقر فوق ( Logoutتسجٌل الخروج) إلى إرجاعك إلى ( Login Screenشاشة تسجٌل الدخول) ،التً ٌجب
علٌك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فٌها من أجل تسجٌل الدخول مرة أخرى.

إٌقاؾ تشؽٌل الجهاز
إلٌقاف تشغٌل الجهاز ،قم بتنفٌذ إجراء إٌقاف التشغٌل العادي وف ًقا لنظام التشغٌل .Windows
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دلٌل البدء السرٌع

Promise Technology

الدعم الفنً
ٌوفر الدعم التقنً لخدمة  PROMISEخٌارات الدعم المتعددة لمستخدمً خدمة  PROMISEللوصول إلى المعلومات
والتحدٌثات .نحن نشجعك على استخدام أحدى خدماتنا اإللكترونٌة ،التً تقدم تحدٌثات معلومات المنتجات للخدمة والدعم
األكثر فعالٌة.
الدعم اإللكترونً لشركة https://support.promise.com :PROMISE
موقع الوٌب لشركة http://www.promise.com//:PROMISE
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