
Konfiguracja replikacji z wykorzystaniem 

ShadowStream 

 
Replikacja ShadowStream do działania wymaga konfiguracji zarówno urządzenia wysyłającego 

pliki backupu, jak i je odbierającego. Urządzenie, które backupy będzie replikować musi mieć 

zainstalowaną aplikację ImageManager z dodaną licencją na zadanie replikacji ShadowStream. 

Na urządzeniu docelowym musi być zainstalowana aplikacja ShadowStream Server, która 

będzie odbierać replikowane pliki backupu. 

 

1. Na maszynie na którą ma być prowadzona replikacja pobieramy i instalujemy aplikację 

ShadowStrem Server z odnośnika poniżej: 

http://downloads.storagecraft.com/SP_Files/ShadowStreamSetup.exe 

 

2. Po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu ShadowStream zostanie wyświetlone główne 

okno aplikacji: 

 

3. Następnie łączymy się z serwerem klikając pole Admin Connect. Należy wypełnić wszystkie 

pola które widoczne są na poniższym zrzucie ekranowym.  

http://downloads.storagecraft.com/SP_Files/ShadowStreamSetup.exe


 

W polu Server należy wprowadzić adres bądź nazwę maszyny na której zainstalowany jest 

ShadowStream Server, w polu Port wprowadzamy port zarządzania, z którego korzysta nasz 

serwer), w polach Username i Password wprowadzamy login i hasło do naszego serwera. 

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wpisane są wartości domyślne, które pozwolą na 

uzyskanie dostępu do serwera, gdzie później można zmienić hasło. 

 

4. Pierwszym krokiem konfiguracji serwera powinno być utworzenie użytkownika. W tym celu 

należy przejść do zakładki Users, gdzie dodajemy użytkownika oraz tworzymy dla niego 

hasło. Jest to konto, za pomocą którego będziemy się uwierzytelniać podczas tworzenia 

zadania replikacji ShadowStream. 

 



5. Następnie przechodzimy do zakładki Shares w której dodajemy folder do którego będą 

trafiać replikowane backupy. Musimy również skonfigurować prawa do nowoutworzonego 

zasobu: 

 

6. Aby sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła poprawnie, na zakładce Shares zaznaczamy 

utworzony zasób i klikamy Browse. Następnie wybieramy naszego użytkownika i klikamy 

OK. Jeśli nie wystąpią problemy, w oknie programu pojawi się nowa zakładka, na której 

będziemy mogli przeglądać zawartość folderu. 

 

7. Po konfiguracji serwera ShadowStream przechodzimy do aplikacji ImageManager by 

skonfigurować zadanie replikacji. Klikamy Dodaj nowe zadanie replikacji by przejść do 

tworzenia zadania: 

 

 

 

 

  



8. Następnie wybieramy Typ jako replikacja Serwer StorageCraft ShadowStream, później 

wskazujemy Lokalizację naszego serwera ShadowStream.  

 

Główne okno konfiguracji zadania replikacji ShadowStream. 

 

W przypadku tworzenia zadania pierwszy raz, należy wskazać lokalizację serwera 

ShadowStream. W polu Serwer podajemy nazwę bądź adres IP maszyny na której 

zainstalowany jest serwer ShadowStream, następnie w polu Udział podajemy nazwę 

utworzonego przez nas zasobu na serwerze oraz nazwę użytkownika i hasło, które zostało 

wcześniej ustawione w aplikacji ShadowStream Server. 

 



9. Po ukończeniu konfiguracji replikacji na serwer ShadowStream w głównym oknie aplikacji 

ImageManager widoczne będzie utworzone przez nas zadanie wraz z postępem kopiowania 

plików. 

 

 

 

 

 

 

 


