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ShadowProtect Granular Recovery for Exchange
Witamy w programie Granular Recovery for Exchange (GRE). Ten produkt umożliwia instalację plików obrazu kopii zapasowej
programu StorageCraft zawierających pliki bazy danych systemu Microsoft Exchange. Zawiera on interfejs użytkownika w postaci
przeglądarki (podobny do Eksploratora Windows) umożliwiający wyszukiwanie, eksportowanie (do oddzielnego pliku) lub
przywracanie (z powrotem do działającego serwera Exchange) poszczególnych wiadomości e-mail, folderów wiadomości e-mail lub
całych skrzynek pocztowych.

W tym dokumencie wyjaśniono:

Jak Instalacja oprogramowania GRE oprogramowanie GRE
Jak Konfiguracja oprogramowania GRE oprogramowanie GRE
Jak Opis i działanie interfejsu użytkownika oprogramowania GRE
Jak Działania związane z przywracaniem

W tym dokumencie zawarto również:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania ShadowProtect GRE

Dodatkowe zasoby:

Plik ReadMe dla programu GRE zawiera najnowszą listę rozszerzeń, znanych problemów i naprawionych błędów.

1 Wymagania systemowe oprogramowania GRE

Wymagania systemowe

Program GRE ma następujące minimalne wymagania sprzętowe i programowe:

Składnik
Wymaganie

System operacyjny

Windows 7 (wersja 64-bitowa)
Windows 8 (wersja 64-bitowa) 
Windows Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa)
Windows Server 2012 R2 (wersja 64-bitowa)

Uwaga: programu GRE nie należy instalować na serwerze programu Exchange (dotyczy to również serwera Small Business Server).
Ta konfiguracja nie jest obsługiwana.

RAM
Minimum 2 GB, zalecane 4 GB.

Miejsce na dysku
Miejsce wymagane przez program: 
Do instalacji programu GRE wymagane jest co najmniej 65 MB miejsca na dysku.

Miejsce na dane: 
Wymagane jest miejsce odpowiadające co najmniej 110% miejsca używanego przez wszystkie pliki bazy danych.

Procesor
Jakikolwiek procesor obsługiwany przez zgodne systemy operacyjne. Zastosowanie kilku procesorów przyspieszy pracę.

Inny sprzęt
Do niektórych czynności wymagana jest mysz.

Na przykład: 
Aby usunąć przywrócone skrzynki pocztowe lub wiadomości e-mail, należy użyć myszy zamiast klawisza Del na klawiaturze.

Maszyna wirtualna
Maszyn wirtualnych można używać, jeśli spełniają one wymagania systemowe określone powyżej.

Aplikacja
Oprogramowanie StorageCraft GRE wymaga następujących plików (które nie są uwzględnione w instalacji oprogramowania GRE):
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Oprogramowanie StorageCraft GRE wymaga następujących plików (które nie są uwzględnione w instalacji oprogramowania GRE):

eseutil.exe
ese.dll
exchmem.dll
jcb.dll (w przypadku przywracania dla systemu Microsoft Exchange 2003 lub 2007)
exosal.dll (w przypadku przywracania dla systemu Exchange 2003)

Te pliki można pobrać z programu Exchange i skopiować je do folderu, w którym zainstalowane jest oprogramowanie GRE.. 

Szczegóły dotyczące konkretnej wersji systemu Exchange można znaleźć w części Konfiguracja oprogramowania GRE.

MAPI
Instalacja 32-bitowej lub 64-bitowej wersji programu Outlook (2007 z dodatkiem SP3 lub nowszej).

Uwaga: oprogramowanie GRE wykorzystuje składniki interfejsu MAPI zainstalowane wraz z programem Outlook (w wersji próbnej
lub licencjonowanej).

Licencjonowanie
Zob. część Licencjonowanie.

Ważne: oprogramowanie StorageCraft GRE wymaga aktywnego połączenia z Internetem do wstępnej aktywacji licencji i
weryfikacji licencji przy każdym uruchomieniu oprogramowania GRE.

Uwaga: oprogramowanie Microsoft Hyper-V nie obsługuje przekazywania połączenia USB. Uniemożliwia to weryfikację licencji
oprogramowania ShadowProtect IT Edition i uniemożliwia uruchomienie oprogramowania GRE z klucza USB wersji IT Edition na
komputerze-gościu.

Oprogramowanie Microsoft Exchange
Źródła:
Exchange 2003, 2007, 2010, 2013

Miejsca docelowe: 
Pliki PST, Exchange 2003, 2007, 2010 i 2013, możliwość eksportu do plików msg/txt.

Uprawnienia
Użytkownik musi mieć uprawnienia administratora, aby uruchomić oprogramowanie GRE. Kreator GRE Mount Wizard jest
zainstalowany wraz z oprogramowaniem GRE w celu zapewnienia, że wszyscy użytkownicy mają możliwość instalacji (uprawnienia z
możliwością zapisu) i dezinstalacji obrazów narzędzia ShadowProtect i dostęp do plików EDB. 

Aby przywrócić elementy bezpośrednio do środowiska oprogramowania Exchange, należy mieć uprawniania do odpowiedniej
domeny/systemu oprogramowania Exchange.

2 Instalacja oprogramowania GRE

Instalacja oprogramowania GRE

1. Otwórz przeglądarkę.
2. Pobierz plik instalacyjny programu GRE.
3. Uruchom plik ShadowProtect_GRE_Setup.exe.

Uwaga: w przypadku wystąpienia nieznanego błędu podczas instalacji, należy ponownie uruchomić komputer i jeszcze raz
rozpocząć instalację. 

 

Aktualizacja oprogramowania GRE

Aby zaktualizować oprogramowanie GRE (zainstalować nowszą wersję oprogramowania GRE), wystarczy uruchomić plik
instalacyjny nowej wersji.

Uwaga: nie ma programowej możliwości uaktualnienia wersji 6 programu GRE do nowszej wersji. Konieczne jest odinstalowanie
wersji 6 i późniejsze zainstalowanie nowej wersji. 
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Naprawianie oprogramowania GRE

1. W interfejsie Panel sterowania w systemu Microsoft Windows wybierz opcję Odinstaluj program.

2. Znajdź program GRE na liście i kliknij opcję Odinstaluj/zmień.

3. Wybierz opcję naprawy i zakończ proces.

 

Dezinstalacja oprogramowania GRE

1. W interfejsie Panel sterowania w systemu Microsoft Windows wybierz opcję Odinstaluj program.

2.Znajdź program GRE na liście i kliknij opcję Odinstaluj/zmień.

3. Wybierz opcję odinstalowywania.

 

 

 

2.1 Licencjonowanie

Modele licencjonowania

Oprogramowanie StorageCraft GRE oferowane jest w dwóch modelach licencjonowania:

StorageCraft ShadowProtect Granular Recovery for Exchange (pliki EDB będące częścią kopii zapasowej programu ShadowProtect)

Wymaga zainstalowanego obrazu ShadowProtect
Wersja dla subskrypcji portalu dla dostawców usług zarządzanych (MSP Portal)

StorageCraft Granular Recovery for Exchange (pliki EDB niezależne od kopii zapasowej programu ShadowProtect)

Nie wymaga zainstalowanego obrazu ShadowProtect
Niedostępna za pośrednictwem portalu MSP Portal
Ta wersja jest dostarczana w ramach wersji IT Edition

Oba modele są oferowane w ramach licencji projektowych oraz wieczystych.

 

Zakup licencji na oprogramowanie GRE

Opcje zakupu licencji na oprogramowanie GRE:

Projekt (nieograniczona liczba skrzynek pocztowych, projekty krótkoterminowe, do 60 dni)
250 (przy użyciu oprogramowania GRE można zarządzać 250 skrzynkami pocztowymi)
Nieograniczona (przy użyciu oprogramowania GRE można zarządzać nieograniczoną liczbą skrzynek pocztowych)

Typy licencji oprogramowania GRE:

Bez licencji (brak opcji przywracania i eksportu, okno podglądu jest wyłączone)
*Zablokowana dla węzła (można otworzyć dowolny plik EDB, ale licencję można zainstalować wyłącznie na danym
pojedynczym komputerze.)
Przypisana do serwera (przy użyciu licencji przypisanej do serwera można otworzyć tylko pliki EDB z danego serwera
Exchange.)
DAG (przy użyciu licencji DAG można otworzyć pliki EDB z dowolnego serwera Exchange w grupie DAG.)

*Zablokowana dla węzła oznacza, że licencja jest dedykowana dla określonego komputera, na którym jest zainstalowana. Nie jest
ona przypisana do określonej nazwy serwera. Podczas konfiguracji licencji w portalu licencji można wprowadzić identyfikator
komputera (ComputerIdentity) dla komputera, któremu odpowiada licencja. W przeciwnym razie licencja będzie zablokowana dla
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pierwszego komputera, na którym zostanie zainstalowana przy użyciu funkcji pobierania licencji oprogramowania GRE. Parametr
ComputerIdentity można uzyskać, uruchamiając oprogramowanie GRE na docelowym komputerze, a następnie przechodząc do
podfolderu licencji w folderze danych oprogramowania GRE (domyślna lokalizacja to:
C:\ProgramData\StorageCraft\GRE\Licenses\ComputerIdentity.txt) i kopiując zawartość pliku ComputerIdentity.txt.

Uwaga: oprogramowanie StorageCraft Granular Recovery for Exchange (dla programu Exchange 2013) wymaga oddzielnej licencji
dla każdego pliku EDB.  

 

Konfiguracja i pobieranie licencji

Licencja detaliczna

Licencje należy skonfigurować w  portalu ShadowProtect Granular Recovery for Exchange Portal przed ich pobraniem.

1. Wprowadź klucz produktu. Wyświetlona zostanie strona licencji oprogramowania GRE.
2. Wprowadź swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, ustawienia poczty e-mail oraz nazwę serwera, a następnie kliknij Zapisz

konfigurację. 
3. W przypadku licencji DAG należy wprowadzić nazwę serwera dla każdego dodatkowego serwera w grupie DAG

Uwaga: dla każdego serwera Exchange w grupie DAG należy kupić oddzielną licencję na oprogramowanie GRE. Po zakupie licencji
należy skontaktować się z działem wsparcia firmy StorageCraft w celu połączenia licencji w jeden klucz dla wszystkich serwerów w
grupie.

 

Licencja MSP

Licencje należy kupić przez portal MSP. Należy dodać jeden klucz produktu oprogramowania GRE dla serwera Exchange. Licencje
MSP są konfigurowane przez firmę StorageCraft na podstawie rzeczywistych nazw serwerów wpisanych podczas dodawania klucza
produktu.

Uwaga: należy pamiętać, aby dokładnie wpisać nazwę serwera lub wybrać serwer z listy rozwijanej w portalu MSP. Dzięki temu
licencja przypisana do serwera będzie powiązana z określonym serwerem użytkownika.

Automatyczne pobieranie licencji

1. Uruchom oprogramowanie GRE.
2. Przejdź do opcji GRE>Pomoc>Licencjonowanie>Pobierz licencję.
3. Wprowadź klucz produktu.

Ręczne pobieranie i instalowanie licencji

1. Na stronie Sukces kliknij opcję Pobierz i zapisz plik.
2. Skopiuj pobrany plik do podfolderu licencji w folderze danych oprogramowania GRE. Domyślna lokalizacja:

C:\ProgramData\StorageCraft\GRE\Licenses\
3. Jeśli oprogramowanie GRE nie jest uruchomione, uruchom je, aby automatycznie znaleźć licencję. Licencja zostanie

automatycznie znaleziona w oprogramowaniu GRE przy następnym jego uruchomieniu. 
4. Jeśli oprogramowanie GRE jest uruchomione, przejdź do opcji GRE>Pomoc>Licencjonowanie i kliknij opcję Odśwież

licencje.

Odświeżanie licencji

W oknie dialogowym licencjonowania wyświetlone zostaną licencje przypisane do systemu użytkownika. Funkcja Odśwież licencje
powoduje odświeżenie ekranu ORAZ nawiązanie połączenia z serwerem licencji w celu odświeżenia bieżącej listy licencji. Licencje
nieodnoszące się do systemu użytkownika (tj. te, które nie będą działać) są widoczne w folderze, ale nie w oknie dialogowym.

Uwaga: każda publiczna skrzynka pocztowa powoduje zmniejszenie liczby licencji. Jednak publiczne foldery w publicznej skrzynce
pocztowej nie powodują zmniejszenia liczby licencji.   

 

Zarządzanie licencjami

W oknie dialogowym Licencjonowanie w programie GRE wyświetlone są zainstalowane licencje.
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W oknie dialogowym Licencjonowanie w programie GRE wyświetlone są zainstalowane licencje.

W oknie po lewej stronie wyświetlone są zainstalowane licencje
W oknie po prawej stronie zawarte są informacje o licencji wybranej w oknie po lewej stronie.

 

 

 

3 Konfiguracja oprogramowania GRE
Niektóre pliki do zarządzania systemem Microsoft Exchange Server (narzędzia ESEUTILS) służą do sprawdzania i naprawiania plików
EDB (przed ich użyciem, jeśli to konieczne). Pliki do zarządzania systemem Exchange Server należy ręcznie skopiować z folderu
systemu Exchange Server do folderu, w którym zainstalowano oprogramowanie GRE (odpowiednim dla danego systemu) zgodnie z
opisem poniżej.

W przypadku oprogramowania GRE działającego z programem ShadowProtect IT Edition należy skopiować pliki do katalogu:
<IT drive>:\GREUtils
W przypadku oprogramowania GRE zainstalowanego na określonym komputerze należy skopiować pliki do: <folderu instalacji
oprogramowania GRE/nazwa folderu z wersją systemu Exchange>

 Domyślne lokalizacje folderu instalacji oprogramowania GRE

Domyślne lokalizacje folderu instalacji oprogramowania GRE:

%SystemDrive%:\Program Files\StorageCraft\GRE (domyślny dla oprogramowania GRE w przypadku korzystania z 64-
bitowej wersji programu Outlook)
%SystemDrive%:\Program Files (x86) \StorageCraft\GRE (domyślny dla oprogramowania GRE w przypadku korzystania z 32-
bitowej wersji programu Outlook)

Domyślna lokalizacja plików danych:

%SystemDrive%:\ProgramData\StorageCraft\GRE (domyślna lokalizacja plików danych dla wersji 32-bitowej i 64-bitowej
oprogramowania GRE)

Uwaga: ProgramData to ukryty folder na dysku systemowym zawierający pliki danych programu. Te pliki danych można przenieść
z domyślnej lokalizacji, jeśli na dysku systemowym jest zbyt mało miejsca.

Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2003 z oprogramowaniem GRE
Przywracanie folderów i wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2003

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2003 Server: 

ESEUTIL.exe
ESE.dll
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EXCHMEM.dll
JCB.dll
EXOSAL.dll

Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2003 to C:\Program Files\Exchsrvr\bin\

2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2003\.

Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2007 z oprogramowaniem GRE
Przywracanie folderów lub wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2007

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2007 Server:

ESEUTIL.exe
ESE.dll
EXCHMEM.dll
JCB.dll

Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2007 to C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\

2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2007\.

 

Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2010 z oprogramowaniem GRE
Przywracanie folderów lub wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2010

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2010 Server:

ESEUTIL.exe
ESE.dll
EXCHMEM.dll

Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2010 to  C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\

2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2010\.

 

>Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2013 z oprogramowaniem 
Przywracanie folderów lub wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2013

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2013 Server:

ESEUTIL.exe
ESE.dll
EXCHMEM.dll

Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2013 to C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\bin\

2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2013\.

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft pt. „How to use eseutil.exe”(Korzystanie z programu
eseutil.exe)..
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4 Konfiguracja uprawnień w systemie Exchange
Konfiguracja kont usługi w systemie Exchange do użytku z oprogramowaniem GRE (opcjonalne)

Aby przywrócić zawartość poczty e-mail bezpośrednio do systemu Microsoft  Exchange Server konieczne jest skonfigurowanie
uprawnień administracyjnych programu Exchange zgodnie z opisem na następujących stronach:

Konfiguracja konta usługi w systemie Exchange

Alternatywna konfiguracja konta usługi w systemie Exchange

 

 

 

4.1 Konfiguracja konta usługi w systemie Exchange

Konfiguracja kont usługi w systemie Exchange Server

Kroki opisane w tej części należy ukończyć dla wszystkich obsługiwanych wersji oprogramowania Exchange Server.

Jest to zalecana metoda konfiguracji uprawnień dla konta usługi w systemie Exchange do użytku z oprogramowaniem StorageCraft
GRE.

1. W obszarze Użytkownicy i komputery dla usługi Active Directory (Active Directory Users and Computers — ADUC) utwórz
nowego użytkownika. 
Nazwa nowego użytkownika to nazwa konta usługi dla środowiska Exchange.

2. Utwórz skrzynkę pocztową dla użytkownika konta usługi i zaloguj się do konta co najmniej raz, aby uruchomić skrzynkę
pocztową.

3. Otwórz edytor Active Directory® Service Interfaces Editor (ADSI Edit lub  adsiedit.msc). 
Można go zainstalować z nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows. (\support\tools\suptools.msi)

4. Przejdź do folderu wyświetlonego poniżej, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

5. Wybierz kartę Bezpieczeństwo:
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6. Kliknij opcję Zaawansowane. 

7. Kliknij opcję Dodaj.

8. W polu Wpisz nazwę obiektu do wybrania wprowadź nazwę użytkownika konta usługi utworzonego wcześniej.
Jest to nazwa nowego użytkownika utworzonego w kroku 1 przy użyciu ADUC.

9. Kliknij opcję Sprawdź nazwy w celu zweryfikowania konta usługi utworzonego wcześniej.
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10. Kliknij przycisk OK po zakończeniu wyszukiwania i weryfikacji nazwy konta dla usługi.
11. Wyświetlone zostanie następujące okno:

12. W oknie Uprawnienia dla obiektów znajdź i zaznacz pole Zezwól dla wartości Pełna kontrola.
13. Kliknij opcję OK, aby zaakceptować nowe uprawnienia.
14. Kliknij ponownie opcję OK.
15. Kliknij ponownie opcję OK.

Uwaga: po utworzeniu konta usługi (przez zmianę uprawnień) konieczne jest ponowne uruchomienie usługi Exchange
Information Store na serwerach systemu Exchange, aby uprawnienia zostały zastosowane. Usługa Information Store znajduje
się na serwerach z rolą skrzynki pocztowej.  

 

Dodatkowe instrukcje konfiguracyjne dla systemów Exchange 2010 lub 2013

Dodatkowe kroki opisane w tej części należy wykonać dla systemów Exchange 2010 lub 2013.

 

Uwaga: w przypadku środowisk mieszanych wymagane jest konto usługi w systemie Exchange 2013 (jeśli jest częścią środowiska)
i oddzielne konto usługi w jednym ze starszych systemów Exchange (Exchange Server 2010 lub 2007). 

Konfiguracja uprawnień do kont usługi w systemie Exchange 2010 lub 2013 przy użyciu RBAC

1. W katalogu Active Directory znajdź i zaznacz jednostkę organizacyjną (OU) Microsoft Exchange Security Group. 

2. Po prawej stronie kliknij opcję Zarządzanie organizacją.
3. Kliknij kartę Członkowie.
4. Wybierz nazwy, dla których mają być przypisane uprawnienia administratora.
5. Kliknij opcję Dodaj.

6. Kliknij opcję OK, aby ustawić wybranych użytkowników jako administratorów systemu Exchange 2010 lub 2013.

 

ShadowProtect Granular Recovery for Exchange

© 2014 StorageCraft Technology Corporation StorageCraft Support Center Page 11 of 32

http://www.storagecraft.com/support


Dodatkowe instrukcje konfiguracyjne dla systemu Exchange 2003 (w środowisku jednolitym)

1. Otwórz program Exchange System Manager.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy górną jednostkę organizacyjną w systemie Exchange.
3. Wybierz opcję Deleguj kontrolę.

4. Kliknij opcję Dalej.

5. Kliknij opcję Dodaj.

6. Zmień rolę na Exchange Full Administrator (Pełnoprawny administrator systemu Exchange).
7. Kliknij opcję Przeglądaj, aby wybrać użytkownika.
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8. Kliknij opcję OK po wybraniu konta użytkownika.

9. Kliknij opcję OK, aby zakończyć wybieranie użytkowników.
10. Kliknij opcję Zakończ, aby zakończyć konfigurację delegowania dostępu administratora.

 

 

 

 

4.2 Alternatywna konfiguracja konta usługi w systemie
Exchange
Poniżej opisano alternatywną metodę (niezalecaną jako metoda podstawowa) konfiguracji kont usługi. Tej metody należy używać,
gdy inne metody nie działają.

Aby uzyskać dostęp do skrzynek pocztowych w systemie Exchange i przywrócić je przy użyciu oprogramowania ShadowProtect
Granular Recovery for Exchange, konto, na którym uruchomiono oprogramowanie Granular Recovery for Exchange, MUSI mieć
pełny dostęp do docelowych skrzynek pocztowych. Poniżej wyszczególniono kilka poleceń PowerShell, których użycie ułatwia
użytkownikom uzyskanie dostępu do skrzynek pocztowych. Te skrypty należy uruchamiać za pośrednictwem konsoli Exchange
Management Shell. Dodatkowo użytkownik uruchamiający konsolę Exchange Management Shell musi być administratorem systemu
Exchange i mieć odpowiednie uprawnienia w ramach systemu do wykonywania tych poleceń.

Uwaga dotycząca uprawnień w systemie Exchange

Istnieje kilka kwestii, które należy zrozumieć w odniesieniu do uprawnień w systemie Exchange i sposobu, w jaki wiążą się one ze
środowiskiem Active Directory. Dla niektórych kont poziomu domeny (np. domyślnego konta administratora) domyślnie
przydzielono wyraźnie atrybuty DENY (odmowa) do wszystkich skrzynek pocztowych (poza własną) w ramach schematu w systemie
Exchange. Ta własność różni się w zależności od wersji systemu Exchange i usługi Active Directory. Tego typu zachowanie
występuje w systemach Exchange 2007 i Exchange 2010.

 Aby wykorzystać narzędzie ShadowProtect Granular Recovery for Exchange, dla kont używanych do uzyskiwania dostępu do
skrzynek pocztowych muszą być zdefiniowane prawa pełnego dostępu do skrzynek pocztowych, na których mają być wykonywane
działania. Fakt, że użytkownik jest administratorem domeny, NIE oznacza, że ma on uprawnienia do innych skrzynek pocztowych w
schemacie systemu Exchange. Dlatego zalecane jest utworzenie konta usługi do użycia z oprogramowaniem ShadowProtect
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Granular Recovery for Exchange w celu umożliwienia uzyskania przez określone konto użytkownika pełnego dostępu do wszystkich
skrzynek pocztowych w systemie Exchange. Dzięki temu możliwy będzie dostęp przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa we
wszystkich kontach poziomu domeny. 

Skrypty

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z poniższych skryptów. Powinien je uruchamiać administrator systemu Exchange
lub użytkownik końcowy odpowiedzialny za obsługę systemu Exchange w organizacji. Niniejsze skrypty dostarczono, aby uprościć
proces konfiguracji i udostępnić administratorom systemu Exchange często stosowane rozwiązania dla problemów z uprawnieniami
związanych z korzystaniem z narzędzia ShadowProtect Granular Recovery for Exchange. Niniejsze skrypty można uruchamiać,
podczas gdy instalowane są magazyny skrzynki pocztowej.

Skrypt PowerShell nr 1

Poniższy skrypt dodaje uprawnienia FullAccess (pełny dostęp) do określonej skrzynki pocztowej danemu użytkownikowi. Poniższe
polecenie wpłynie tylko na skrzynkę pocztową określonego użytkownika. Zalecane jest używanie tego skryptu do testowania
pojedynczej skrzynki pocztowej przed zmodyfikowaniem uprawnień wszystkich skrzynek pocztowych.

Add-MailboxPermission -Identitiy <nazwa skrzynki pocztowej> -User <konto w domenie> -AccessRights FullAccess

Przykład: aby dodać uprawnienie FullAccess do skrzynki pocztowej BobWatanabe dla konta usługi w domenie StorageCraft
ShadowProtect Granular Recovery for Exchange, składnia polecenia musi wyglądać następująco:

Add-MailboxPermission -Identitiy bobwatanabe -User  StorageCraft\Administrator - AccessRights FullAccess

*Działanie tego polecenia w środowisku AD nie wymaga czasu i dostęp powinien być możliwy natychmiast, o ile użytkownik nie
odziedziczył żadnych praw odmowy z grupy AD.

Następujący skrypt spowoduje ustawienie uprawnień w całej bazie danych systemu Exchange:

Get-mailbox –Identity “<baza danych>” | Add-MailboxPermission –User <konto w domenie> -AccessRights FullAccess

Przykład:  aby dodać uprawnienie FullAccess do wszystkich skrzynek pocztowych w bazie danych systemu Exchange dla konta
usługi StorageCraft ShadowProtect Granular Recovery for Exchange, składnia musi wyglądać następująco:

Get-Mailbox –Identity “mailbox database 1583061650” | Add-MailboxPermission –User  StorageCraft\ShadowProtect Granular
Recovery for Exchange -AccessRights FullAccess

Skrypt PowerShell nr 2

Poniższy skrypt może być przydatny do umożliwienia dostępu do wszystkich skrzynek pocztowych i jest uzupełnieniem polecenia
add-mailboxpermission opisanego powyżej. Jest to polecenie działające na całym serwerze, ponieważ można je zastosować do
wszystkich baz danych w domenie Exchange. Konieczne jest uruchomienie tego polecenia dla każdej bazy danych, dla której
użytkownik chce zmienić uprawnienia.

Get-MailboxDatabase -Identity “[nazwa bazy danych skrzynki pocztowej]” | Add-ADPermission -User [nazwa użytkownika] -
AccessRights GenericAll

Przykład:  aby włączyć dla konta usługi StorageCraft ShadowProtect Granular Recovery for Exchange dostęp GenericAll (ogólny dla
wszystkich) do bazy danych Exchange, polecenie musi wyglądać następująco:

Get-MailboxDatabase -Identity “mailbox database 1583061650” | Add-ADPermission -User StorageCraft\administrator -
AccessRights GenericAll

Skrypt PowerShell Script nr 3

Jeśli konto usługi nie jest używane, ten skrypt będzie potrzebny do usunięcia atrybutu DENY we wbudowanym koncie
administratora domeny w usłudze Active Directory. Poniżej wyszczególnionego skryptu do usuwania atrybutów DENY w kontach
poziomu domeny (i grupach) należy używać, zachowując ostrożność i pamiętając, że jego wykonanie stanowi potencjalne
zagrożenie bezpieczeństwa. Wynika to z faktu udostępniania kontom pełnego dostępu do WSZYSTKICH skrzynek pocztowych w
organizacji domeny Exchange.

Get-OrganizationConfig | Remove-ADPermission -User <konto w domenie> -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights Receive-
As –Deny

Przykład: aby usunąć uprawnienie Deny dla konta administratora poziomu domeny w domenie StorageCraft, polecenie musi
wyglądać następująco:

Get-OrganizationConfig | Remove-ADPermission -User StorageCraft\administrator -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights
Receive-As –Deny
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*Wykonanie tego polecenia w środowisku AD może zająć trochę czasu, więc określenie, czy zakończyło się ono pomyślnie, może
zająć trochę czasu. Tego polecenia można również użyć polecenia do grup AD. Jeśli nazwa grupy zawiera spację, należy pamiętać,
aby zawrzeć nazwę grupy/domeny w cudzysłowie.

Przykład: “StorageCraft\Administratorzy przedsiębiorstwa”.

Inne przydatne skrypty

Poniżej wyszczególnione skrypty są przydatne w rozwiązywaniu problemów i weryfikacji ustawień systemu Exchange i informacji o
skrzynce pocztowej.

Ten skrypt spowoduje wyświetlenie uprawnień dla wszystkich użytkowników określonej skrzynki pocztowej. Jest to przydatne przy
sprawdzaniu, jakie uprawnienia mają użytkownicy i grupy AD w danej skrzynce pocztowej.

Get-mailboxpermission –identity <nazwa skrzynki pocztowej>

Ten skrypt jest przydatny do wyświetlania nazwy obecnie podłączonej bazy danych skrzynki pocztowej.

Get-mailboxdatabase

Ważne: pracownicy firmy StorageCraft nie mają obowiązku weryfikować ani nie odpowiadają za reperkusje wynikające ze zmiany
praw i uprawnień użytkowników w środowisku systemu Exchange.

5 Opis i działanie interfejsu użytkownika oprogramowania
GRE
Interfejs użytkownika oprogramowania GRE umożliwia wyświetlanie, przywracanie i eksportowanie danych poczty e-mail z systemu
Exchange ze źródeł takich jak pliki EDB systemu Exchange (Exchange 2003 - 2013) lub zainstalowane pliki obrazu kopii zapasowej
programu ShadowProtect. 

Interfejs użytkownika składa się z opcji menu i okien informacyjnych.

Opcje menu

Plik
Otwórz źródłowy plik EDB
Otwórz cel
Eksportuj zaznaczone
Wyświetl ciąg tekstowy klucza licencji
Zakończ

Narzędzia
Ukryj podgląd
Wyszukaj w pliku źródłowym
Generuj klucze licencji programu Exchange 2013
Ustawienia

Pomoc
Pomoc online
Licencjonowanie
Informacje

Okna informacyjne

Wybór źródła (okno w lewym górnym rogu i górne okno na środku)
Wybór miejsca docelowego (okno w lewym dolnym rogu i dolne okno na środku)
Podgląd wiadomości (okno po prawej stronie)

Wybór źródła

Katalog wyboru źródła (górne lewe okno)
Wybór źródłowej wiadomości e-mail (górne okno na środku)
Podgląd wiadomości (prawe okno)

Wybór miejsca docelowego

Katalog wyboru miejsca docelowego (lewe dolne okno)
Wybór docelowej wiadomości e-mail (dolne okno na środku)
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Podgląd wiadomości (okno po prawej stronie)

Omówienie interfejsu użytkownika

 

Katalog wyboru źródła

Okno w lewym górnym rogu służy do wyboru źródła z wybranego pliku EDB.

Rozwijanie drzewa katalogów

To drzewo katalogów można rozwijać w celu wybrania folderu lub poszczególnej wiadomości e-mail:
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Podgląd wiadomości
Podgląd wiadomości e-mail wybranej w oknie źródła lub miejsca docelowego jest wyświetlany w oknie po prawej stronie. Tak
wygląda okno podglądu:

Wyświetlanie całej wiadomości

Jeśli wyświetlony zostanie widoczny w uwadze poniżej komunikat o błędzie, należy użyć funkcji Eksportuj w programie GRE do
wyświetlenia całej wiadomości.

Uwaga: jeśli wiadomość e-mail zawiera zbyt dużo treści, podgląd tej wiadomości nie będzie wyświetlany. Zamiast
tego widoczny będzie następujący komunikat o błędzie:

 

Katalog wyboru miejsca docelowego

Dolne okno po lewej stronie to okno wyboru miejsca docelowego.
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Oferuje ono takie same funkcje jak okno wyboru źródła. Wybranie wiadomości e-mail w oknie wyboru powoduje wyświetlenie
szczegółów w oknie podglądu miejsca docelowego. Ograniczenie maksymalnej długości wiadomości jest takie samo jak w
przypadku wiadomości źródłowych.

Uwaga: jeśli treść docelowej wiadomości e-mail jest zbyt długa, nie można jej wyeksportować w celu
wyświetlenia. Zamiennie należy użyć klienta poczty e-mail, np. programu Outlook, w celu wyświetlenia
wiadomości.

 

 

 

 

 

 

5.1 Ustawienia oprogramowania GRE
Ustawienia oprogramowania GRE można znaleźć, wybierając opcje Narzędzia> Ustawienia. To menu umożliwia zmianę ustawień:

Przywracania duplikatów
Zabezpieczeń
Plików rejestru
Plików PST
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Przywracanie duplikatów

Jeśli w miejscu docelowym znaleziono zduplikowane wiadomości, w oprogramowaniu GRE można:

utworzyć zduplikowaną wiadomość (najszybsze),
pominąć wiadomość źródłową (zignorowanie i nieskopiowanie wiadomości),
nadpisać wiadomość docelową (najwolniejsze).

Ustawienia zabezpieczeń

Zezwalanie na wyświetlanie i odzyskiwanie pól BCC

 Ustawienia potwierdzania

Zawsze potwierdzaj lokalizację odzyskiwania (to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zawsze potwierdzać lokalizację
odzyskiwania)
Zawsze potwierdzaj lokalizację migracji (to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zawsze potwierdzać lokalizację migracji)

Tworzenie rejestrów

Domyślny rozmiar pliku rejestru wynosi 1 MB. Nowy plik rejestru jest tworzony automatycznie, gdy osiągnięty zostanie określony
limit rozmiaru pliku. Nowy (aktywny) plik rejestru zawsze zachowuje oryginalną nazwę. Pliki rejestru, które osiągnęły limit rozmiaru
pliku, zostają zapisane w oprogramowaniu GRE po wcześniejszej zmianie nazwy. Zazwyczaj nie jest konieczne zwiększanie
domyślnego limitu rozmiaru plików rejestru.

Pliki PST

Firma Microsoft zaleca ustawienie maksymalnego limitu rozmiaru plików PST na 20 GB. Jeśli zaznaczono pole Zezwól na tworzenie
dodatkowego pliku PST jeżeli rozmiar przekroczy limit, w programie GRE tworzony jest nowy plik PST w przypadku osiągnięcia
limitu rozmiaru. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, przywracanie w programie GRE jest wstrzymywane.

 

Ustawienia tymczasowej bazy danych

Domyślna lokalizacja tymczasowej bazy danych to C:\ProgramData\StorageCraft\GRE\. Można wybrać dowolną, odpowiadającą
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Domyślna lokalizacja tymczasowej bazy danych to C:\ProgramData\StorageCraft\GRE\. Można wybrać dowolną, odpowiadającą
użytkownikowi lokalizację tymczasowej bazy danych.

Aby przywrócić domyślną lokalizację:

1. Wyczyść zawartość pola (usuń cały test i pozostaw pole wprowadzania puste).
2. Kliknij opcję Zapisz.

Przywracanie wartości domyślnych

Aby przywrócić wszystkie ustawienia domyślne, należy kliknąć opcję Przywróć wszystkie domyślne ustawienia.

5.2 Działania związane z wyszukiwaniem
Oprogramowanie GRE oferuje opcje wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego oraz dwa tryby wyszukiwania. Funkcje
wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego są dostępne w obu trybach wyszukiwania. Tryby wyszukiwania:

Wyszukiwanie we wszystkich źródłach
Wyszukiwanie określonych obiektów, takich jak pojedyncza skrzynka pocztowa lub folder.

Uwaga: wyniki wyszukiwania wyświetlane są na górze okna wyboru źródła. Każde nowe wyszukiwania tworzy oddzielny wpis
wyników wyszukiwania na liście. Aby wyświetlić wiadomości spełniające kryterium wyszukiwania, należy wybrać wpis wyników
wyszukiwania z listy.

 

 

Podstawowe

Okno dialogowe Wyszukiwanie podstawowe:

Wyszukiwanie podstawowe umożliwia:

Wyszukiwanie terminów we wszystkich wiadomościach e-mail w wybranej ścieżce.
Wyszukiwanie według daty (przed lub po określonej dacie).
Wybór porządku sortowania.
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Zaawansowane

Okno dialogowe Wyszukiwanie zaawansowane w programie GRE:

Zaawansowane wyszukiwanie umożliwia dopasowanie wartości we wszystkich poniższych polach lub dopasowanie wartości w
dowolnym z poniższych pól podczas wyszukiwania terminu:

Treść
Temat
Od
Do
Kopia lub ukryta kopia
Nazwa załącznika
Ograniczenia zakresu wg daty
Porządek sortowania

Obsługiwane i nieobsługiwane znaki w wyszukiwaniu

Oprogramowanie GRE obsługuje większość znaków alfanumerycznych w polu wyszukiwania poza wymienionymi poniżej:

Et: &
Procent: %
Interpunkcja: kropki, przecinki, cudzysłów itp.

Na przykład: wyszukiwanie adresu e-mail Jan.Kowalski@jakasfirma.com powoduje wyszukanie w programie GRE terminów Jan,
Kowalski, jakasfirma oraz com.

Działanie wyszukiwania fraz w oprogramowaniu GRE

1. Po wpisaniu wyszukiwanej frazy w oprogramowaniu GRE:

cały tekst jest konwertowany na małe litery,
wszystkie wpisy są konwertowane na zamienniki w formacie Unicode zgodne z postacią kanoniczną
w oprogramowaniu GRE dodawana jest spacja przed każdym słowem rozpoczynającym się od litery lub cyfry.

Uwaga: dodanie spacji umożliwia obsługę języków, w których zazwyczaj nie używa się odstępów (np. języków azjatyckich).
Umożliwia to zastosowanie odstępów w celu oddzielenia słów. 

2. Jeśli pole wyszukiwania pozostanie puste, zwracane są wszystkie wiadomości. Umożliwia to wyszukiwanie wszystkich wiadomości
w danym zakresie dat.

3. Interpunkcja (poza znakiem gwiazdki) jest ignorowana w wyszukiwaniach. Wyszukiwanie słów lub części słów zakończonych
gwiazdką (*) zwróci wszystkie słowa lub części słów rozpoczynające się od słowa przed gwiazdką.

Na przykład: wyszukiwanie słowa the (bez gwiazdki) zwróci tylko wiadomości, w których zawarte jest słowo the.
Natomiast wyszukiwanie słowa the* będzie dotyczyło również słów zaczynających się na the, na przykład  then, there, their,
they itp.
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Uwaga: symbol wieloznaczny gwiazdki należy umieszczać na końcu wyszukiwanej zawartości. Można wyszukiwać the*, ale nie
*the. 

4. Wyszukiwanie przy użyciu wielu słów kluczowych:

Wyszukiwanie ORAZ jest stosowane w przypadku użycia kilku słów kluczowych bez cudzysłowu. Wiadomości zawierające
wszystkie te słowa kluczowe (w dowolnym porządku) zostaną zwrócone. 
Wyszukiwanie dokładnej frazy jest stosowane w przypadku umieszczenia słów kluczowych w cudzysłowie. Tylko wiadomości
zawierające dokładnie tę frazę zostaną zwrócone.
Wyszukiwanie hybrydowe zostanie przeprowadzone w przypadku połączenia wyszukiwania ORAZ z wyszukiwaniem dokładnej
frazy. Wówczas zwrócone zostaną tylko wiadomości zawierające tę dokładną frazę oraz poszczególne słowa kluczowe
nieumieszczone w cudzysłowie (w dowolnej kolejności).

5. Wyszukiwania zaawansowane zwracają tylko wiadomości zawierające określone wyszukiwane terminy. 

Uwaga: należy unikać stosowania interpunkcji (poza znakiem gwiazdki). Podczas wyszukiwania należy używać tylko liter i cyfr (lub
ich odpowiedników w lokalnym języku). 

 

6 Działania związane z przywracaniem
1.  Nawiguj w łańcuchu obrazów kopii zapasowych do określonego punktu w czasie, który ma być przywrócony (ma zastosowanie
wyłącznie do plików obrazów kopii zapasowych programu ShadowProtect).

2.  Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i zainstaluj go. Należy pamiętać, aby uwzględnić wszystkie obrazy z tego samego
zadania kopii zapasowej, które zawierają pliki bazy danych i/lub rejestry transakcji. Należy również pamiętać, aby nie używać funkcji
Szybka instalacja, ponieważ musi być możliwość zapisywania obrazu (ma zastosowanie tylko do plików kopii zapasowych programu
ShadowProtect).

3.  Uruchom aplikację ShadowProtect GRE, a następnie otwórz źródłowy plik EDB, przechodząc do lokalizacji w zainstalowanym
obrazie i powiązanej ścieżce rejestru, jeśli to konieczne.

4.  Wybór miejsca docelowego.

5.  Przywracanie.

 

Ważne: migracja lub przywracanie dużych plików EDB może zająć dużo czasu. Aby uniknąć ponownego uruchamiania w trakcie
tego procesu, należy upewnić się, że w narzędziu aktualizacji systemu Windows (Windows Update) WYŁĄCZONO automatyczne
aktualizacje.

Jeśli klient GRE utraci połączenie z systemem Exhcange Server podczas przywracania, podejmowana będzie próba ponownego
przywrócenia komunikacji przez maksymalnie 3 godziny, po czym zgłoszony zostanie błąd.

Firma StorageCraft również zdecydowanie zaleca wyłączenie funkcji indeksowania wyszukiwania pełnotekstowego podczas migracji
dużych plików EDB w celu uniknięcia błędów sieciowych podczas migracji. 

 

6.1 Instalacja obrazów narzędzia ShadowProtect
Instalacja obrazów i konfiguracja oprogramowania GRE

Obrazy zawierające pliki EDB i pliki rejestru systemu Exchange należy zainstalować z możliwością zapisu. Zob. Montowanie
obrazów z backupu.
Jeśli plik EDB znajduje się na innym wolumenie niż pliki rejestru, należy zainstalować obrazy dla dwóch wolumenów.
Wszystkie obrazy dla określonej sesji GRE muszą być z tego samego zadania kopii zapasowej w programie ShadowProtect.

Uwaga: jeśli podczas konfiguracji programu ShadowProtect pliki EDB i rejestry transakcji programu Exchange znajdują się na
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innych wolumenach, należy skonfigurować program ShadowProtect tak, aby wykonywał kopię zapasową tych wolumenów w
ramach jednego zadania kopii zapasowej.

Szczegóły

W przypadku instalacji obrazu na dysku sieciowym i późniejszego utracenia połączenia z tym dyskiem (np. połączenie VPN lub
WAN):

1. Odinstaluj dysk.
2. Wykryj i napraw problem z połączeniem
3. Ponownie zainstaluj obraz kopii zapasowej jako dysk (z możliwością zapisu).
4. W przypadku wyświetlenia błędu wejścia/wyjścia (na przykład: Ten dysk jest niedostępny.) konieczne może być ponowne

uruchomienie systemu operacyjnego w celu zapobiegania występowaniu błędów.

Uwaga: w przypadku występowania ciągłych problemów z dostępem do zainstalowanych obrazów w sieci można spróbować
skopiować łańcuch obrazów lokalnie (na stację roboczą z oprogramowaniem GRE) lub na fizycznie dołączony nośnik
zewnętrzny. Umożliwia to najszybszy dostęp i zapewnia najkrótsze czasy przywracania.

6.2 Tryb zastrzeżony
W przypadku próby otwarcia lub przywrócenia pliku EDB przed pobraniem licencji dla tego pliku EDB wyświetlony zostanie
komunikat: Ze względu na ograniczenia licencyjne wybrane działania nie mogą zostać zrealizowane. Oznacza to, że dane skrzynki
pocztowej są wyświetlane w trybie zastrzeżonym (bez licencji). Jeśli tak się stanie, należy pobrać ważny plik licencji, a następnie
zamknąć i ponownie otworzyć bazę danych.

W trybie bez licencji można wyświetlać skrzynki pocztowe, foldery i wiadomości, ale nie można korzystać z podglądu wiadomości.
Do przywrócenia skrzynek pocztowych i folderów wymagana jest licencja. Licencja jest również wymagana do wyświetlania,
przywracania lub eksportowania wiadomości.

6.3 Wybór źródła
Oprogramowanie GRE jest początkowo uruchamiane bez żadnego otwartego pliku źródłowego EDB. Należy otworzyć plik EDB
systemu Exchange (lub kilka plików w przypadku korzystania z więcej niż jednego).

Otwieranie pliku EDB

1. Wybierz opcję Otwórz plik źródłowy. W oprogramowaniu GRE wyświetlane jest okno dialogowe Otwórz plik źródłowy:

2. Wprowadź nazwę źródłowego pliku EDB lub użyj opcji Przeglądaj, aby go wybrać.
3. Wprowadź ścieżkę dla powiązanych plików rejestru.
4. Wprowadź ścieżkę dla pliku przechowywania skrzynki pocztowej (stm).
5. Kliknij opcję Otwórz.
6. Powtórz procedurę dla wszystkich żądanych plików EDB.
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Uwaga: różne pliki EDB musza być otwierane z tego samego serwera, muszą mieć tę samą nazwę serwera lub mieć licencję
grupy DAG umożliwiającą użycie z różnymi nazwami serwerów. Plik EDB musi znajdować się na jednym z serwerów z
aktywną licencją dla grupy DAG.

Otwieranie okna dialogowego pliku EDB

W nowo zainstalowanym programie okno dialogowe do otwierania pliku EDB jest wyświetlane automatycznie po uruchomieniu
oprogramowania GRE. To okno dialogowe jest wyświetlane po każdym otwarciu pliku EDB.

Jeśli opcja Pomiń odzyskiwanie i naprawę pliku EDB nie została zaznaczona, ścieżka do pliku rejestru (ścieżka folderu
powiązanego pliku rejestru) jest wymagana, jeśli plik EDB w migawce nie znajdował się w stanie bez błędów. 
Jeśli opcja Pomiń odzyskiwanie i naprawę pliku EDB nie została zaznaczona i podano ścieżkę do rejestru, podejmowana
jest próba odzyskiwania (procesu oczekującego na transakcje z plików rejestrów). Jeśli odzyskiwanie nie powiedzie się,
podejmowana jest próba naprawy pliku EDB.
Jeśli wybrano opcję Pomiń przywracanie i możliwe jest pomyślne pominięcie przywracania w oprogramowaniu GRE,
wówczas otwierana jest baza danych. Pominięcie przywracania oznacza zmianę znacznika bazy danych z brudnego na czysty i
otwarcie bazy danych.

Ostrzeżenie: ta operacja może doprowadzić do utraty lub uszkodzenia danych.

Jeśli wybrano opcję Pomiń przywracanie, ale nie jest możliwe otwarcie pliku EDB w oprogramowaniu GRE (po próbie
pominięcia przywracania), podjęta zostanie próba przywrócenia/naprawy. W zależności od rozmiaru bazy danych ta operacja
może zająć kilka godzin.

Gdy występują problemy w przypadku pominięcia przywracania, należy wykonać poniższe czynności:

1. Zamknij bazę danych
2. Odinstaluj plik kopii zapasowej (bez zapisywania zmian).
3. Zainstaluj ponownie obraz kopii zapasowej.
4. Otwórz plik EDB w programie GRE (bez zaznaczania opcji Pomiń odzyskiwanie i naprawę pliku EDB).
5. Po zakończeniu wprowadzania zmian w bazie danych w oprogramowaniu GRE wyświetlane są skrzynki pocztowe i zawartość.

 

6.4 Wybór miejsca docelowego
Miejscami docelowymi w oprogramowaniu GRE mogą być:

Nowy plik PST
Istniejący plik PST
Wszystkie skrzynki pocztowe na serwerze Microsoft Exchange
Pojedyncza skrzynka pocztowa na serwerze Microsoft Exchange

Tworzenie nowego pliku PST

W programie GRE można zapisać skrzynkę pocztową w nowym pliku PST:

1. Kliknij opcję Otwórz cel.
2. Wybierz opcję Utwórz nowy plik PST.
3. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz utworzyć plik i wprowadź jego nazwę.
4. Kliknij opcję Otwórz. Docelowy plik PST zostanie utworzony w programie GRE.
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Uwaga: ten nowy plik PST można wysłać na inny serwer Exchange (taki, na którym bieżący użytkownik nie ma praw
administratora) w celu przywrócenia.

Otwieranie istniejącego pliku PST

1. Kliknij opcję Otwórz cel.
2. Wybierz opcję Otwórz istniejący plik PST.
3. Określ plik PST, używając listy rozwijanej lub przycisku Przeglądaj.
4. Kliknij opcję Otwórz. Docelowy plik PST zostanie otwarty w programie GRE.

Łączenie z systemem Microsoft Exchange Server

Uwaga: w przypadku środowisk mieszanych wymagane jest konto usługi w systemie Exchange 2013 (jeśli jest on częścią
środowiska) oraz oddzielne konto usługi w jednym ze starszych systemów Exchange Server (Exchange Server 2010 lub 2007). 

Wszystkie skrzynki pocztowe

1. Kliknij opcję Otwórz cel.
2. Wybierz opcję Microsoft Exchange Server (wszystkie skrzynki pocztowe).
3. Wpisz nazwę serwera docelowego.

Uwaga: użytkownik musi się zalogować do domeny serwera docelowego. Dostęp do wszystkich skrzynek pocztowych
wymaga uwierzytelnienia w domenie.    

4. Jeśli mają być uwzględnione foldery publiczne, należy zaznaczyć opcję Podłącz folder publiczny.
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Uwaga: serwer CAS jest wymagany w przypadku łączenia z serwerem Exchange 2010 bez roli dostępu dla klienta.

5. Kliknij opcję Otwórz.

 

Pojedyncza skrzynka pocztowa

1. Kliknij opcję Otwórz cel.
2. Wybierz opcję Microsoft Exchange Server (pojedyncza skrzynka pocztowa).
3. Wprowadź docelowy adres e-mail/SMTP.
4. Wprowadź nazwę serwera (lub adres IP).
5. Jeśli mają być uwzględnione foldery publiczne, należy zaznaczyć opcję Podłącz folder publiczny.
6. Kliknij opcję Otwórz.

System Exchange Server jako miejsce docelowe

W przypadku uruchomienia programu GRE i wybraniu opcji podłączania Wszystkie skrzynki pocztowe w docelowym systemie
Exchange bieżący użytkownik musi mieć skrzynkę pocztową w domenie Exchange, z którą chce się połączyć.

Uwaga: w przypadku korzystania z programu Outlook 2013 skrzynka pocztowa bieżącego użytkownika musi być hostowana w
systemie Exchange 2007 lub nowszym.

Komputer użytkownika musi być również członkiem domeny Exchange, a użytkownik musi mieć prawa administratora w systemie
Exchange (więcej informacji można znaleźć w części Konfiguracja kont usługi w systemie Exchange poniżej).

W przypadku łączenia z pojedynczą skrzynką pocztową wyświetlany jest monit o wprowadzenie danych logowania dla tej skrzynki.
Konieczne może być uwzględnienie adresu IP serwera w pliku hosta serwera, z którym nawiązywane jest połączenie, w przypadku
łączenia z komputerem, który nie jest członkiem domeny użytkownika. Istnieje możliwość połączenia z kilkoma skrzynkami
pocztowymi jednocześnie. Opcji połączenia Wszystkie skrzynki pocztowe nie można używać w celu połączenia z serwerem
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Exchange poza domeną, do której zalogowany jest użytkownik.

Serwer dostępu klienta (Client Access Server — CAS)

W przypadku łączenia z systemem Exchange Server jako miejscem docelowym konieczne jest użycie adresu serwera, dla którego
przypisano rolę dostępu klienta (2010) lub rolę skrzynki pocztowej (2007).

W środowisku mieszanym należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

 Należy użyć pola CAS do łączenia z systemem Exchange Server 2010 przy użyciu ustawienia Pojedyncza skrzynka pocztowa
lub Wszystkie skrzynki pocztowe.
 Nie należy korzystać z serwera, dla którego przypisano rolę CAS, do łączenia się z systemem Exchange Server 2007; bez
względu na to, czy używane jest ustawienie Pojedyncza skrzynka pocztowa czy Wszystkie skrzynki pocztowe.
 Dla pojedynczej skrzynki pocztowej nazwę serwera CAS należy wprowadzić w polu Nazwa serwera, ponieważ pole Serwer
CAS nie jest wyświetlane.

6.5 Zarządzanie miejscem docelowym
Zarządzanie miejscem docelowym umożliwia wykonywanie następujących czynności:

Tworzenie nowego folderu
Zmiana nazwy istniejącego pliku lub folderu
Usuwanie pliku lub folderu

Tworzenie nowego folderu

1. Wybierz poziom na drzewie miejsca docelowego, w którym chcesz umieścić nowy folder. Może to być skrzynka odbiorcza, folder
główny skrzynki pocztowej, istniejący folder lub podfolder.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten element. Wyświetlone zostanie menu podrzędne Działania w miejscu docelowym:

3. Kliknij opcję Utwórz folder. Nowy folder zostaje dodany do drzewa w folderze.

4. Nadaj nazwę nowemu folderowi.

 

Zmiana nazwy folderu

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder na drzewie.

2. Kliknij opcję Zmień nazwę. Wyświetlane jest pole wprowadzania z istniejącą nazwą folderu.

3. Wpisz nową nazwę folderu.
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Usuwanie folderu

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder na drzewie.

2. Kliknij opcję Usuń.

Ostrzeżenie: w programie GRE nie jest wyświetlany monit o potwierdzenie usunięcia. Po kliknięciu opcji usuwania operacja jest
wykonywana natychmiastowo. W razie przypadkowego usunięcia folderu można użyć opcji przywracania w programie GRE do
przywrócenia folderu za pomocą pliku EDB kopii zapasowej.

 

Usuwanie przywróconych obiektów

Usuwać można tylko obiekty docelowe, które zostały utworzone w bieżącej sesji. Zmiana nazwy jest możliwa tylko dla folderów
utworzonych przy użyciu opcji Utwórz folder lub podczas operacji przywracania. Zamknięcie programu GRE i ponowne jego
uruchomienie po przywróceniu wiadomości lub skrzynki pocztowej spowoduje, że przywrócone obiekty będą znajdować się w
programie na stałe. W celu usunięcia obiektów należy użyć myszy. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt do usunięcia i
kliknąć opcję Usuń w menu.

6.6 Przywracanie
Przywracanie wiadomości e-mail, folderów lub skrzynek pocztowych można wykonać na dwa sposoby:

przez użycie myszy do przeciągnięcia obiektu źródłowego i upuszczenia go w docelowej skrzynce odbiorczej lub folderze;
przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu źródłowego i skopiowanie, a następnie kliknięcie prawym przyciskiem
myszy docelowej skrzynki pocztowej lub folderu w drzewie katalogów docelowych na dole po prawej stronie.

Uwaga: w przypadku przywracania określonego typu elementu z systemu Exchange (np. kontaktu, pozycji w kalendarzu lub
wiadomości) do folderu innego typu (np. przywracanie kontaktu do folderu kalendarza, pozycji w kalendarzu do folderu kontaktu
lub wiadomości do folderu kalendarza itp.) zawartość zostanie przywrócona i będzie widoczna w oprogramowaniu GRE, ale nie ona
widoczna w programie Outlook.

 

Ostrzeżenie: w przypadku przywracania różnych (kilku) skrzynek pocztowych lub folderów o tej samej nazwie do tej samej
lokalizacji wiadomości z różnych skrzynek pocztowych zostaną pomieszane. W przypadku przywrócenia (połączenia) kilku skrzynek
pocztowych (bez względu na nazwy źródłowych skrzynek pocztowych) do folderu głównego skrzynki pocztowej w miejscu
docelowym zawartość zostanie połączona.

 

Uwaga: zawartość usunięta ze skrzynek pocztowych lub folderów nie będzie przywracana, gdy te skrzynki pocztowe lub foldery
będą przywracane. 

 

6.7 Migracja skrzynki pocztowej
Tworzenie konta użytkownika

Alias adresu e-mail będzie loginem dla tworzonego konta użytkownika powiązanego z nową skrzynką pocztową. Nowe konto
użytkownika będzie przypisane do tej samej domeny co bieżący użytkownik systemu Windows.

Na przykład:

Jeśli adres e-mail to uzytkownik1@mojafirma.com a domena to mojafirma.local, wówczas dla parametru userPrincipalName
ustawiana jest wartość uzytkownik1@mojafirma.local.
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Opcje migracji

Ważne: firma StorageCraft zdecydowanie zaleca wyłączenie indeksowania wyszukiwania pełnotekstowego podczas migracji dużych
plików EDB w celu zapobiegania błędom sieci podczas migracji.

 

Rozpoczynanie migracji:

Przy użyciu myszy przeciągnij źródłowy plik EDB lub skrzynkę pocztową i upuść na docelową skrzynkę pocztową lub folder. 

Ważne: miejscem docelowym musi być magazyn skrzynki pocztowej (nie skrzynka pocztowa ani folder). Działania, w których
stosowane są docelowe skrzynki pocztowe i foldery, są traktowane jako przywracanie, nie jako migracje.

Kliknij prawym przyciskiem myszy element źródłowy i skopiuj go. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy docelową
skrzynkę pocztową lub folder na drzewie katalogu docelowego w lewym dolnym rogu.

 Pełna lub częściowamigracja:

Migracja całego pliku EDB (wszystkie skrzynki pocztowe)
Utworzenie pojedynczej skrzynki pocztowej

Uwaga: w programie GRE przeprowadzana jest migracja tylko skrzynek pocztowych użytkownika. Foldery publiczne, sprzętowe
skrzynki pocztowe i wszystkie inne skrzynki pocztowe nieprzypisane do użytkownika nie zostaną poddane migracji. Nie są tworzone
powiązane skrzynki pocztowe.

 

Migracja całego pliku EDB

 Migracja całego pliku EDB:

1. Wybierz jednostkę organizacyjną.
2. Wprowadź odpowiednią nazwę domeny (zob. Tworzenie konta użytkownika).
3. Wprowadź hasło do użycia jako domyślne.
4. Potwierdź domyślne hasło.
5. Kliknij opcję Rozpocznij, aby kontynuować, lub opcję Anuluj, aby przerwać.

 

Migracja pojedynczej skrzynki pocztowej

 Migracja pojedynczej skrzynki pocztowej:
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1. Wprowadź nazwę wyświetlaną.
2. Wybierz jednostkę organizacyjną.
3. Wprowadź adres e-mail.
4. Wprowadź hasło dla skrzynki pocztowej.
5. Potwierdź hasło.
6. Kliknij opcję Rozpocznij, aby kontynuować, lub opcję Anuluj, aby przerwać.

 

 

 

6.8 Działania związane z eksportem
W oprogramowaniu GRE pliki są eksportowane z katalogu źródłowego w następujących formatach:

MSG
Txt

Eksportowanie jednego lub kilku plików

1. Wybierz jeden lub kilka plików z okna wyboru źródłowej wiadomości e-mail lub wybierz skrzynkę pocztową lub folder z katalogu
źródłowego.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki, aby otworzyć menu podrzędne Opcje:

3. Kliknij opcję Eksportuj zaznaczone. Na ekranie programu GRE wyświetlone zostanie menu Eksportuj zaznaczone:

4. Użyj pola wyboru do określenia formatu eksportu.

5. Wpisz ścieżkę docelową lub użyj przycisku Przeglądaj w celu zlokalizowania miejsca docelowego eksportowanych plików.

6. Kliknij opcję Eksportuj.

Ostrzeżenie: w przypadku eksportowania różnych (kilku) skrzynek pocztowych lub folderów z tą samą nazwą do tej samej
lokalizacji wiadomości z różnych skrzynek pocztowych zostaną pomieszane. 

7 Najczęściej zadawane pytania dotyczące
oprogramowania ShadowProtect GRE

Najczęściej zadawane pytania

Dodawanie certyfikatu systemu Exchange Server jako zaufanego certyfikatu głównego

Certyfikat systemu Exchange Server należy dodać jako zaufany certyfikat główny. Można to zrobić, uzyskując dostęp do skrzynki
pocztowej w systemie Exchange Server za pośrednictwem programu Outlook i importując certyfikat systemu Exchange Server.

Błąd aplikacji ESEUTIL.EXE podczas przywracania pliku EDB z programu Exchange 2007 lub 2003

ShadowProtect Granular Recovery for Exchange

© 2014 StorageCraft Technology Corporation StorageCraft Support Center Page 30 of 32

http://www.storagecraft.com/support


Aplikacja ESEUTIL.EXE czasem zwraca błąd podczas próby przywrócenia pliku EDB z programu Exchange 2007 lub 2003 (nawet
jeśli dostarczony przez firmę Microsoft plik DLL jest w tym samym folderze co plik ESEUTIL.EXE). Aby naprawić ten problem,
należy nadpisać plik JCB_x86.dll lub JCB_x64.dll (w zależności od tego, czy aplikacja ESEUTIL.EXE jest w wersji x86 czy x64) na
dostarczonym przez firmę Microsoft pliku JCB.DLL w celu przywracania plików EDB z programu Exchange 2007 lub 2003. Pliki
(JCB_x86.dll i JCB_x64.dll) można znaleźć (jeśli zostały zainstalowane z domyślnej lokalizacji) w katalogu C:\Program
Files\StorageCraft\GRE lub C:\Program Files (x86)\StorageCraft\GRE.

Problem ze sterownikiem podczas instalacji — utrata połączenia sieciowego (instalacja w systemie Windows)

W przypadku instalacji obrazu za pośrednictwem połączenia sieciowego (na przykład połączenia VPN lub WAN) konieczne jest
odinstalowanie napędu, na którym znajduje się obraz, naprawienie problemów z połączeniem, a następnie ponowne zainstalowanie
obrazu kopii zapasowej jako napędu. W przypadku wyświetlenia błędu wejścia/wyjścia (na przykład: Ten dysk jest niedostępny)
konieczne może być ponowne uruchomienie systemu operacyjnego, aby zapobiec pojawianiu się błędów w przyszłości.

W przypadku korzystania ze stacji roboczej VMware podczas instalacji obrazu kopii zapasowej może zostać wyświetlony błąd
połączenia sieciowego podczas próby użycia współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym
uruchomiono stację roboczą VMware). Powstaje sytuacja, w której ani host, ani maszyna wirtualna nie mogą uzyskać dostępu do
sieci. W przypadku połączenia z siecią mostkowaną VMware (nie NAT) prawdopodobnie występuje problem ze sterownikiem
sieciowym sieci mostkowanej lub podsystemem sieciowym. Problem ten powoduje blokowanie ruchu sieciowego zarówno z
maszyny wirtualnej, jak i komputera hosta. W przypadku skonfigurowania sieci NAT dla maszyny wirtualnej ten problem nie
występuje i można korzystać ze współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym uruchomiono
stację roboczą VMware) jako miejsca docelowego instalacji obrazu kopii zapasowej.

Nazwy wyświetlane ze znakami Unicode nie działają przy połączeniu z pojedynczą skrzynką pocztową w systemie
MS Exchange Server

Należy użyć adresu e-mail/SMTP skrzynki pocztowej w celu połączenia się z pojedynczą skrzynką pocztową.

Usuwanie przywróconych obiektów

Obiekty docelowe utworzone w ramach bieżącej sesji można usunąć. Zamknięcie programu GRE i ponowne go uruchomienie po
przywróceniu wiadomości lub skrzynki pocztowej spowoduje, że obiekty będą znajdowały się na stałe w miejscu docelowym. Do ich
usunięcia konieczne jest użycie myszy. Należy kliknąć prawym przyciskiem obiekt do usunięcia i wybrać opcję Usuń z menu.

Nietrwale usunięte wiadomości są wyświetlane w widoku źródłowym

W programie GRE nietrwale usunięte wiadomości i foldery są wyświetlane w widoku źródłowym w celu umożliwienia ich
przywrócenia.

Różnice w datach — czas UTC i lokalny

Sygnatury czasowe danych są zapisywane w bazach danych systemu Exchange w czasie GMT. Daty te są zmieniane na czas lokalny
w interfejsie użytkownika lokalnego komputera (oraz oprogramowania GRE).

 

Przekroczono długość nazwy pliku 

Ten rzadki problem może wystąpić szczególnie w przypadku struktury z wieloma zagnieżdżonymi folderami. W systemach
operacyjnych firmy Microsoft nie można tworzyć folderów (lub drzew folder/podfolder) ze ścieżką dłuższą niż 258
znaków. Maksymalna całkowita długość drzewa wynosi 258 znaków (wszystkie znaki łącznie). W systemie Exchange można używać
dowolnej liczby znaków. W przypadku wystąpienia tej sytuacji i próby eksportu aplikacja może zostać zablokowana. Te warunki są
opisywane przez dwa różne błędy.

Uwaga: maksymalna długość dla drzewa folder/nazwa pliku w systemie Microsoft Windows wynosi 258 znaków. Całkowita długość
ścieżki przywróconego folderu lub pliku musi mieć 258 lub mniej znaków. W systemie Exchange możliwe jest używanie więcej niż
258 znaków dla ścieżki folder/nazwa pliku wiadomości. W przypadku próby eksportu wiadomości lub folderu o ścieżce, której
długość przekracza 258 znaków, wyświetlony zostanie jeden z następujących błędów:

1. Przekroczona długość nazwy pliku

2. Przekroczona maksymalna długość drzewa folder/nazwa pliku
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W przypadku wystąpienia tych błędów konieczne jest przywrócenie danych do pliku .pst.

 

Błąd sprzężenia zwrotnego sterownika połączenia sieci mostkowanej

W przypadku korzystania ze stacji roboczej VMware podczas instalacji obrazu kopii zapasowej może zostać wyświetlony błąd
połączenia sieciowego podczas próby użycia współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym
uruchomiono stację roboczą VMware). Powstaje sytuacja, w której ani host, ani maszyna wirtualna nie mogą uzyskać dostępu do
sieci. W przypadku połączenia z siecią mostkowaną VMware (nie NAT) prawdopodobnie występuje problem ze sterownikiem
sieciowym sieci mostkowanej lub podsystemem sieciowym. Problem ten powoduje blokowanie ruchu sieciowego zarówno z
maszyny wirtualnej, jak i komputera hosta. W przypadku skonfigurowania sieci NAT dla maszyny wirtualnej ten problem nie
występuje i można korzystać ze współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym uruchomiono
stację roboczą VMware) jako miejsca docelowego instalacji obrazu kopii zapasowej.
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