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Podręcznik użytkownika aplikacji ImageManager
Witaj w podręczniku użytkownika aplikacji ImageManager™ firmy StorageCraft®. W podręczniku znajdziesz informacje i wskazówki
dotyczące sposobów wykorzystania aplikacji ImageManager do zarządzania plikami backupu utworzonymi w programie
ShadowProtect®.

Podręcznik podzielony został na następujące rozdziały:

ImageManager - informacje ogólne
Interfejs użytkownika
Konfiguracja
Weryfikacja plików backupu
Konsolidacja plików backupu
Ustawienia retencji
Replikacja plików backupu
Instalacja ShadowStream
HeadStart Restore
Przeszukiwanie plików backupu

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat produktu znajdziesz:

w pliku readme.txt aplikacji ImageManager, w którym wylistowane i opisane zostały nowe funkcjonalności produktu.
na stronie Wsparcia technicznego StorageCraft, na której znajdziesz informacje na temat najważniejszych kwestii technicznych.
w Słowniczku, w którym uwzględnione zostały definicje dla wszystkich produktów StorageCraft
w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect  zawierającym szczegółowe informacje na temat tego produktu.

Konwencje stosowane w dokumentacji

Ten symbol oznacza Ważną informację lub Ostrzeżenie dotyczące wykorzystania aplikacji ImageManger.
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1 ImageManager – informacje ogólne
Aplikacja ImageManager ułatwia przechowywanie i zarządzanie plikami backupu oraz zajmowaną przez nie przestrzenią. W oparciu
o stworzone przez użytkownika polityki aplikacja umożliwia przeprowadzanie automatycznej konsolidacji plików backupu
przyrostowego do dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych plików przyrostowych oraz  zapewnia działanie usług weryfikacji i
replikacji tych plików.

Aplikacja ImageManager składa się z dwóch komponentów:

Usługa ImageManager: Usługa systemowa, która zarządza plikiem backupu według zdefiniowanych polityk.

Klient ImageManager: Interfejs użytkownika, który pozwala na tworzenie i zarządzanie politykami retencji dla
środowiska ShadowProtect.

Ta część podzielona została na następujące podrozdziały:

Funkcje aplikacji ImageManager
Scenariusze użycia HeadStart Restore
Instalacja aplikacji ImageManager

Uwaga: Polityki określone w aplikacji ImageManager mają zastosowanie tylko w odniesieniu do harmonogramu zadań
Continous Incremetals utworzonego w programie ShadowProtect. Tygodniowe i miesięczne harmonogramy tworzenia
backupu nie wykorzystują aplikacji ImageManager i posiadają oddzielne polityki retencji. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect w cześci "Tworzenie backupu".
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1.1 Funkcje dostępne w aplikacji ImageManager
W aplikacji ImageManager dostępne są następujące funkcje podstawowe:

Weryfikacja: W oparciu o zdefiniowaną przez użytkownika częstotliwość, aplikacja ImageManager automatycznie weryfikuje
integralność plików backupu. Działanie tej funkcji jest podobne do ręcznej weryfikacji uruchamianej z poziomu Kreatora
weryfikacji w programie ShadowProtect.

Konsolidacja: W oparciu o zdefiniowaną przez użytkownika politykę, aplikacja ImageManager automatycznie konsoliduje
przyrostowe pliki backupu. Dzięki temu znacznie ograniczone zostaje ryzyko związane z przechowywaniem długich łańcuchów
backupu i możliwością uszkodzenia któregoś z plików wchodzącego w ich skład co w konsekwencji mogłoby sprawić, że cały
łańcuch stanie się całkowicie bezużyteczny.

Retencja: W oparciu o zdefiniowaną przez użytkownika politykę, aplikacja ImageManager automatycznie usuwa i/lub
zachowuje pliki backupu po upływie zdefiniowanego okresu. Te polityki odnoszą się do plików wykonywanych w ciągu dnia,
dziennych i tygodniowych. Również w przypadku skonsolidowanych plików miesięcznych (-cm) możliwe jest zdefiniowanie
okresu (od 1 do 120 miesięcy) przez jaki pliki te mają być przechowywane zanim zostają usunięte. To pozwala na utworzenie
plików konsolidacji ciągłej (-cr) składających się z konkretnej liczby plików miesięcznych -cm.

Replikacja (lokalna): W oparciu o zdefiniowany przez użytkownika profil, aplikacja ImageManager automatycznie tworzy
dodatkowe kopie plików backupu do lokalnie dołączonych dysków twardych. Dzięki inteligentnej technologii replikacji możliwa
jest ocena polityki konsolidacji pozwalająca uniknąć transferu niepotrzebnych lub przestarzałych plików backupu.

 Użytkownicy, którzy wykupili licencje na zadanie lub StorageCraft Cloud service level agreement (opcja dostępna tylko w USA)
mają dostęp nie tylko do powyższych funkcji podstawowych lecz także to następujących funkcji premium:

Replikacja (Usługi w chmurze): W oparciu o zdefiniowany przez użytkownika profil, aplikacja ImageManager
automatycznie replikuje zaszyfrowane pliki backupu do StorageCraft Cloud.
Replikacja (przez Sieć): W oparciu o zdefiniowany przez użytkownika profil, aplikacja ImageManager automatycznie
tworzy kopie plików backupu do udostępnionego zasobu sieciowego.
Replikacja (Off-site): W oparciu o zdefiniowany przez użytkownika profil, aplikacja ImageManager automatycznie tworzy i
wysyła kopie plików backupu do serwera zdalnego. W aplikacji ImageManager dostępne są dwie opcje szybkiej replikacji do
lokalizacji zdalnej. Każda z tych opcji wykorzystuje jedną z dwóch usług: ShadowStream lub intelligentFTP.
HeadStart Restore: HeadStart Restore (HSR) jest funkcją, pozwalającą na przywrócenie obrazu z  backupu podczas gdy
kolejne pliki przyrostowe są wciąż dodawane do tego samego łańcucha. Więcej informacji na temat używania HeadStart
Restore znajdziesz w części Scenariusze użycia HeadStart Restore.

 Więcej informacji na temat licencjonowania aplikacji ImageManager lub jej funkcji dodatkowych znajdziesz w części
Licencjonowanie.
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1.2 Nowości w tej wersji
W aplikacji ImageManager 6.0 dostępne są następujące aktualizacje i nowe funkcjonalności:

wsparcie dla systemów  Windows 8 i Windows Server 2012.
nowy typ relikacji do chmury.
opcja konsolidacji ciągłej pozwalająca na zmniejszenie ilości miesięcznych plików skonsolidowanych.
możliwość ograniczenia przepustowości dla zadań iFTP i ShadowStream.
replikacja pliku przerostowego przed przeniesieniem pliku bazowego.

(Szczegółowa historia aktualizacji produktu dostępna jest w pliku ImageManager.Readme.rtf umieszczonym w folderze
\StorageCraft\ImageManager.)
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1.3 Scenariusze użycia HeadStart Restore
Dzięki technologii HeadStart Restore (HSR) firmy StorageCraft możesz uruchomić proces przywracania systemu jeszcze przed
wystąpieniem awarii. Poniższe scenariusze ilustrują niektóre korzyści wypływające z wykorzystania  technologii HSR.

Migracja serwera wirtualnego

Problem: Jeśli potrzebujesz zmigrować serwer baz danych wraz z 2TB danych do nowej maszyny wirtualnej, ale nie możesz
dopuścić, by serwer był wyłączony przez 3 dni potrzebne na przeprowadzenie takiej migracji.

Rozwiązanie ImageManager: Nie wyłączaj starego serwera ani nie przerywaj generowania kolejnych backupów przyrostowych.
W maszynie wirtualnej (VMDK, ESX Server, VHD) uruchom zadanie HeadStart Restore dla istniejącego łańcucha backupu. Gdy HSR
przywróci dane ze wszystkich pochodzących z serwera baz danych plików przyrostowych kończąc na tych najnowszych będziesz
mógł wyłączyć stary serwer po godzinach pracy. Zanim jednak to nastąpi przywróć końcowy plik przyrostowy w maszynie wirtualnej
co pozwoli Ci na szybkie uruchomienie nowego systemu. Ponadto, korzystając z technologii  Hardware Independent Restore (HIR)
możesz zmigrować wolumin systemowy aby upewnić się, że migrowany system operacyjny uruchomi się poprawnie na nowym
sprzęcie.

Awaria sprzętu

Problem: Na Twoim serwerze baz danych doszło do awarii 20TB macierzy dyskowej. Musisz szybko przywrócić działanie systemu i
wymienić dyski.

Rozwiązanie VirtualBoot: Użyj narzędzia VirtualBoot dostępnego w programie ShadowProtect do uruchomienia ostatniego
wykonanego backupu serwera bazy danych i skonfiguruj maszynę wirtualną w taki sposób, aby możliwe było dalsze dodawanie
plików przyrostowych do oryginalnego łańcucha backupu. W tym czasie użytkownicy mogą korzystać z bazy danych tak jakby nic się
nie stało.

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej, uruchom zadanie HSR na podsystemie nowego dysku serwera baz danych. Gdy HeadStart
Restore dotrze do najaktualniejszego backupu przyrostowego sfinalizuj zadanie HSR na podsystemie nowego dysku, wyłącz
maszynę wirtualna i ponownie uruchom serwer baz danych.

Rezerwowy serwer wirtualny

Problem: Chcesz mieć zapasowy serwer, który w razie awarii głównego serwera będzie mógł przejąć jego zadania ale nie stać Cię
na kosztowny serwer z technologią mirroring.

Rozwiązanie ImageManager: Twój serwer produkcyjny generuje backup typu Continous Incremental. Skonfiguruj rozwiązanie
HSR tak, aby pliki backupu przyrostowego były automatycznie uruchamiane w maszynie wirtualnej (VMDK, ESX Server lub VHD).
Jeśli Twój serwer produkcyjny z jakiegokolwiek powodu ulegnie awarii, sfinalizuj zadanie HSR, a następnie korzystając z Recovery
Environment dodaj pozostałe pliki przyrostowe do maszyny wirtualnej (kwestia minut). Tak przygotowaną maszyną wirtualną
możesz zastąpić uszkodzony serwer produkcyjny.
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2 Instalacja aplikacji ImageManager
W tej części omówione zostały następujące zagadnienia:

Wymagania systemowe
Uaktualnienie z wersji 4.x lub 5.x
Instalacja
Aktywacja funkcji dodatkowych
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2.1 Wymagania systemowe
Instalacja aplikacji ImageManager jest możliwa na każdym z niżej wymienionych systemów.

Wspierane systemy operacyjne

Aplikację ImageManager można uruchomić na następujących systemach:

System operacyjny Windows Wersja

Windows Server 2012 (64-bity x64)

Windows Small Business Server 2011 (64-bity x64)

Windows Server 2008 R2 Foundation (64-bity x64)

Windows Server 2008 R2 (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Server 2008 (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Small Business Server 2008 (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows EBS Server 2008 (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Server 2003 (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Small Business Server 2003
Standard

(32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Small Business Server 2003
Premium

(32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows 8 (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows 7 (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Vista Home Basic (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Vista Home Premium (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Vista Ultimate (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Vista Enterprise (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows Vista Business (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows XP Media Center (32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows XP Professional (SP2 lub
nowszy)

(32-bity x86 i 64-bity x64)

Windows XP Home (SP2 lub nowszy) (32-bity x86 i 64-bity
x64)

Ważne: Aplikację ImageManager można uruchomić na większości systemów operacyjnych Windows ale rekomendowane jest
użycie systemów serwerowych takich jak Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012.

Inne wymagania

Wymagany jest Microsoft .NET w wersji 3.5 lub nowszej ImageManager wymaga zainstalowanego frameworku Microsoft
.NET w wersji 3.5 z Service Pack 1 lub wyższym. Jeśli Twój system nie posiada tej wersji frameworka .NET, musisz go zainstalować
przed rozpoczęciem instalacji ImageManager 6. Poniżej znajdziesz więcej informacji:

*Windows Server 2012 nie posiada preinstalowanego .Net Framework. Instalator dla .NET 4.5 jest dostępny w "Włącz/Wyłącz
funkcje Windows".
W Windows 8 .NET 4.5 jest domyślnie zainstalowany.
Windows Server 2008 R2 nie zawiera preinstalowanego .Net Framework. Instalator dla .NET 3.5 jest dostępny w
"Włącz/Wyłącz funkcje Windows" i musi być zainstalowany ręcznie.
**Windows Server 2008 nie posiada preinstalowanego .Net Framework. Instalator dla .NET 3.0 jest dostępny w
"Włącz/Wyłącz funkcje Windows". Chociaż ImageManager wymaga wersji 3.5 lub 4.0 instalator ImageManager próbuje pobrać
i zainstalować .NET 3.5 lub wyższy. Jeśli nie będzie to możliwe, możesz pobrać i zainstalować go ręcznie.
**Windows Server 2003 R2 wymaga instalacji ręcznej .NET 3.5 (w niektórych przypadkach) przed instalacją ImageManager 6.
**Windows Vista domyślnie posiada zainstalowany .NET 3.0. Instalator ImageManager próbuje pobrać i zainstalować wersję
.NET 3.5 lub wyższą. Jeśli nie będzie to możliwe, możesz pobrać i zainstalować framework ręcznie.
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Windows 7 posiada domyślnie zainstalowany .NET 3.5.

* Microsoft .NET Framework 4.5 możesz pobrać tutaj.
** Microsoft .NET Framework 3.5 z Service Pack 1 możesz pobrać tutaj.

Aktywacja aplikacji ImageManager

Automatyczna aktywacja wymaga połączenia z Internetem.
Ręczna aktywacja wymaga wypełnienia formularza na stronie Aktywacja produktu.
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2.2 Uaktualnienie aplikacji ImageManager z wersji 4.x lub
5.x
Przy uaktualnieniu aplikacji ImageManager z wersji 4.x lub 5.x deinstralacja poprzedniej wersji nie jest konieczna.  Jeżeli
uruchomione jest okno główne aplikacji ImageManger należy je przed uruchomieniem instalacji zamknąć. Wszelkie ustawienia oraz
skonfigurowane zadania backupu zostaną zachowane.

Uwaga: Aby zachowane zostały ustawienia z poprzedniej wersji proces instalacji musi zostać uruchomiony z poziomu konta
administratora systemu Windows. Kliknij prawym klawiszem myszy na plik ImageManagerSetup.exe i wybierz Uruchom jako
administrator. 

Usługi dodatkowe

Jeśli posiadasz licencję na zadania intelligentFTP, HeadStart Restore, lub replikacji sieciowej z ImageManager 4.x lub 5.x, zmieniają
się one na jedną licencję intelligentFTP (która zawiera również replikację sieciową) oraz na jedną licencję HeadStart Restore.
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2.3 Instalacja
 Aby zainstalować ImageManager:

1. Uruchom instalator aplikacji ImageManager (ImageManagerSetup.exe).
Znajdziesz go na płycie ratunkowej lub na stronie internetowej:

Płyta ratunowa: Installers\ImageManagerSetup.exe
Online: Na stronie firmy StorageCraft w sekcji, z której możliwe jest pobranie wersji testowych
(http://www.storagecraft.com/trial_downloads.php ).

Uwaga: Aby zachowane zostały ustawienia z poprzedniej wersji proces instalacji musi zostać uruchomiony z
poziomu konta administratora systemu Windows. Kliknij prawym klawiszem myszy na plik
ImageManagerSetup.exe i wybierz Uruchom jako administrator.

2. Wybierz język i kliknij OK.
3. Na stronie powitalnej kliknij Dalej.
4. Dokończ instalację postępując zgodnie z kolejnymi krokami kreatora.
5. Gdy instalacja dobiegnie końca kliknij Zakończ.
6. Uruchom ponownie komputer aby mieć pewność, że wszystkie sterowniki zadziałają poprawnie.
7. Aby uruchomić aplikację ImageManager kliknij Start > Programs > StorageCraft > StorageCraft ImageManager.

Modyfikacja pliku konfiguracyjnego

Agent aplikacji zostaje uruchomiony automatycznie po jej zainstalowaniu. Parametry agenta są zapisane w pliku konfiguracyjnym 
(ImageManager.exe.config), w którym w razie potrzeby możesz zmienić ustawienia portu wykorzystywanego przez tego agenta.
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2.4 Aktywacja funkcji dodatkowych
Jeżeli wykupiłeś jedną lub więcej funkcji dodatkowych (HeadStart Restore, ShadowStream or intelligentFTP) musisz je aktywować.

Ważne: Bez aktywacji dostępne są podstawowe funkcje aplikacji ImageManager takie jak konsolidacja, retencja, weryfikacja
oraz replikacja lokalna. W przypadku replikacji do chmury aktywacja nie jest wymagana ale niezbędne jest posiadanie
stosownej licencji oraz konta w chmurze.

Automatyczna aktywacja wymaga połączenia z Internetem.

Aby aktywować jedną lub więcej funkcji dodatkowych:

1. W oknie głównym aplikacji w panelu konfiguracyjnym wybierz opcję Licencjonowanie.
2. W oknie Licencjonowanie kliknij Aktywuj. 

 
3. W oknie Licencje na zadania uzupełnij wymagane dane i kliknij Aktywuj. 

•  Nazwa użytkownika: (Opcjonalnie) Podaj nazwę właściciela produktu.
•  Organizacja: (Opcjonalnie) Podaj nazwę firmy.
•  Numer seryjny: Wpisz Klucz produktu, który otrzymałeś z aplikacją ImageManger. 
Aplikacja ImageManager połączy się z serwerem licencyjnym firmy StorageCraft.

4. Jeżeli aktywacja przebiegła pomyślnie kliknij OK.
Jeżeli aktywacja nie powiodła się zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem aby poznać powody. Aby rozwiązać problem:

1. Sprawdź poprawność danych w oknie aktywacji produktu. Popraw błędy i kliknij Aktywuj aby ponowić próbę aktywacji.
2. Jeżeli komputer nie może nawiązać połączenia z serwerem aktywacji lub występują problemy z dostępem do internetu

odczekaj chwilę a potem spróbuj ponownie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu skontaktuj się z Pomocą techniczną.

Po aktywacji funkcji dodatkowych można przystąpić do zmiany ustawień aplikacji ImageManager  tak aby mogła ona z tych funkcji
korzystać.

Jeżeli nie uda Ci się aktywować produktu automatycznie moższ spróbować aktywacji ręcznej na stronie Aktywacja Produktu.
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3 Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika aplikacji ImageManager składa się z następujących elementów:

Panel nawigacyjny
Panel folderów zarządzanych
Usługi
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3.1 Panel nawigacyjny
Po lewej stronie panelu nawigacyjnego dostępna jest lista połączonych agentów. Szczegółowe informacje na temat wybranego z
nich są wyświetlane są po jego zaznaczeniu.

W panelu nawigacyjnym dostępne są również linki do poszczególnych funkcji aplikacji ImageManager:

Zadania folderów zarządzanych:

Link Funkcja / Opis

Rozpocznij
zarządzanie folderem

Wybierz folder, w którym przechowywane są pliki backupu i rozpocznij zarządzanie (zobacz Tworzenie
folderu zarządzanego).

 Zatrzymaj
zarządzenie
folderami

Przestań zarządzać wybranym folderem i usuń go z okna Folder zarządzany.

 Ustawienia
weryfikacji

Skonfiguruj usługę automatycznej weryfikacji (zobacz Weryfikacja plików backupu).

 Ustawienia
konsolidacji

Skonfiguruj usługę konsolidacji (zobacz Konsolidacja plików backupu).

 Ustawienia

retencji
Skonfiguruj ustawienia retencji - które pliki mają być przechowywane i jak długo (zobacz
Consolidating Konsolidacja plików backupu).

 Ustawienia folderu Zmień ustawienia wybranego folderu zarządzanego (zobacz Tworzenie folderu zarządzanego).
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Zadania agentów

Przycisk lub link Funkcja lub opis

 Połącz z agentem Połącz aplikację ImageManager z agentem na innym systemie (zobacz Łączenie z agentem).

 Rozłącz z agentem Rozłącz aplikację ImageManager  z wybranym agentem.

 Odśwież Wyświetl listę agentów dostępnych po przeszukaniu nowego systemu.

 Rozpocznij
przetwarzanie

Wykonaj czynności zaplanowane w harmonogramie weryfikacji i konsolidacji.

 Ustawienia
powiadomień

Wybierz ustawienia domyślne lub skonfiguruj własne ustawienia dla zdarzeń i powiadomień mailowych
(zobacz  Configuring Konfiguracja powiadomień).

 Licencjonowanie Skonfiguruj opcje licencjonowania dla wybranego agenta (zobacz Konfiguracja agenta).

 Ustawienia agenta Skonfiguruj opcje ustawień dla wybranego agenta (zobacz Konfiguracja agneta).

Zadania pomocy

Przycisk lub link Funkcja lub opis

 Wyświetl pomoc Podręcznik użytkownika aplikacji ImageManager
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3.2 Panel folderów zarządzanych
Informacje na temat połączonych agentów dostępne są w zlokalizowanym w górnej części okna głównego panelu folderów
zarządzanych. Wybierz folder z listy aby wyświetlić diagram kołowy obrazujący jego zużycie. Wybór konkretnego folderu powoduje
jego zaznaczenie również w panelu nawigacyjnym oraz w panelu Usługi.

 

 

 

 

 

 

W panelu folderów zarządzanych dostępne są następujące informacje o każdym z tych folderów:

Link Opis

Komputer
źródłowy

Nazwa komputera, na którym zlokalizowany jest folder zarządzany
(tj. na którym program ShadowProtect tworzy i przechowuje pliki
backupu, którymi zarządza aplikacja ImageManager)

Foldery
zarządzane

Ścieżka dostępu do foldera zarządzanego, w którym
przechowywane są pliki backupu (pliki zarządzane).

Rozmiar folderu Ilość miejsca w folderze zarządzanym zużytego przez pliki
backupu.

Wolne miejsce Ilość wolnego miejsca na komputerze źródłowym, na którym
zlokalizowany jest folder zarządzany.

Pliki obrazów Ilość plików backupu w folderze zarządzanym.

Pojemność
woluminu

Graficzne odwzorowanie zużycia woluminu (w GB) dla folderu
zarządzanego.
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3.3 Usługi
Z poziomu panelu Usługi masz pełny dostęp do plików backupu, którymi możesz z tego miejsca dowolnie zarządzać. Panel dzieli się
na następujące części:

Błędy & ostrzeżenia
Miejsca docelowe replikacji
Zadania HeadStart Restore
Pliki backupu

Dla każdej z usług dedykowany jest osobny panel, który możesz dowolnie zwijać lub rozwijać. W każdym z nich dostępne są
informacje o konkretnej usłudze i powiązanych z nią zadaniach.

Element
interfejsu Opis

Błędy i
ostrzeżenia

Wyświetla ostrzeżenia i informacje o błędach jakie wystąpiły w
czasie automatycznej weryfikacji i konsolidacji plików backupu.  

Ważne: Ten panel jest widoczny jedynie w przypadku, gdy
w procesie weryfikacji lub konsolidacji pojawiły się jakieś
błędy.
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Replication
Targets

Wyświetla informacje o usługach automatycznej replikacji plików
backupu (zobacz Replikacja plików backupu). 

Z poziomu panelu Miejsca docelowe replikacji możesz wykonać
następujące czynności: 

Dodaj miejsce docelowe replikacji: Otwiera okno Miejsce
docelowe replikacji, w którym możesz skonfigurować lokalizację
miejsca docelowego, które ma być wykorzystywane w procesie
replikacji. 
Edytuj miejsce docelowe replikacji: Kliknij na miejsce
docelowe, aby zmodyfikować ustawienia istniejącego miejsca
docelowego.  

 Usuń miejsce docelowe replikacji: Usuwa Miejsce docelowe
replikacji.  

 Wstrzymaj replikację do miejsca docelowego: Zatrzymuje
replikację do powiązanego miejsca docelowego. 

 Wznów replikację do miejsca docelowego: Wznawia
wcześniej wstrzymaną replikację do miejsca docelowego. 

Ikony na liście Miejsc docelowych replikacji przedstawiają
poszczególne typy miejsc docelowych: 

 dysk podłączony lokalnie

 serwer FTP (połączenie intelligentFTP)

 serwer ShadowStream

 Zadania

HeadStart
Restore

Wyświetla informacje o zadaniach HeadStart Restore (HSR)
(zobacz HeadStart Restore).
Z poziomu panelu Head Start Restore możesz: 
Dodaj nowe zadanie HeadStart: Otwiera okno Zadanie
HeadStart, w którym możesz skonfigurować nowe zadanie HSR. 

Edytuj zadanie HeadStart: Kliknij nazwę zadania HeadStart aby
zmodyfikować ustawienia istniejącego miejsca docelowego
replikacji. 

 Usuń zadanie HeadStart: Usuwa zadanie HeadStart. 
 Wstrzymaj zadanie HeadStart: Zatrzymuje zadanie

HeadStart. 
 Wznów zadanie HeadStart: Wznawia wcześniej zatrzymane

zadanie HeadStart. 
 Finalizacja zadania HeadStart: Otwiera okno Finalizacja, w

którym możesz przygotować wybrane miejsce docelowe HSR do
użycia po zakończeniu procesu przywracania (zobacz Finalizacja
zadania HeadStart). 
Ikony na liście HeadStart Restore przedstwiają typ dysku
docelowego dla danego zadania: 

 dysk wirtualny Microsoft VHD

 dysk wirtualny VMware VMDK

 

Pliki backupu

Wyświetla informacje o plikach backupu znajdujących się w
wybranym folderze zarządzanym. Korzystając z suwaka możesz
przejść do konkretnej daty i przejrzeć pliki backupu utworzone w
tym dniu (zobacz Przeszukiwanie plików backupu).
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4 Konfiguracja aplikacji ImageManager
Zanim będziesz mógł korzystać z usług dostępnych w aplikacji ImageManager musisz skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby
aplikacja miała dostęp do systemu, którym chcesz zarządzać. Konfiguracja ustawień powinna przebiegać w następującej kolejności:

Łączenie z agentem
Konfiguracja agenta
Tworzenie folderu zarządzanego
Konfiguracja powiadomień
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4.1 Zarządzanie ustawieniami folderów
Możesz modyfikować ustawienia folderu zarządzanego korzystając z opcji Ustawienia folderu. 

Aby zmodyfikować ustawienia folderu zarządzanego

1. W oknie głównym wybierz agenta, którego ustawienia chcesz skonfigurować.
2. W panelu nawigacyjnym wybierz Ustawienia folderu.
3. W oknie Ustawienia folderu zarządzanego uzupełnij wymagane dane i kliknij Zapisz.

Opis (Opcjonalnie) Opis folderu zarządzanego.

Autoryzacja
(Warunkowo) Poświadczenia folderu zarządzanego. Możesz użyć domyślnych poświadczeń zapisanych w
ustawieniach agenta (zobacz Konfiguracja agenta) lub skorzystać z odrębnych poświadczeń dla wskazanego
folderu zarządzanego. 

Przypisz
priorytet
sortowania

(Domyślnie opcja jest wyłączona) Gdy ta opcja jest włączona foldery w panelu folderów zarządzanych są
uporządkowane rosnąco w oparciu o określoną wartość sortowania (0-255) a kolejność wykonywania zadań
pokrywa się z kolejnością folderów.

Ważne: Modyfikacja ścieżki dostępu do folderu zarządzanego nie jest możliwa. Jeżeli musisz zmienić ścieżkę dostępu
Zakończ zarządzanie folderem, usuń go, a następnie Rozpocznij zarządzanie, podaj następnie ponownie skonfiguruj
nową ścieżkę.  
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4.2 Łączenie z agentem
Aby móc zarządzać plikami backupu musisz aplikację ImageManager połączyć z jednym lub kilkoma agentami.

Aby połączyć się z agentem aplikacji ImageManager:

1. Uruchom okno główne aplikacji ImageManager

2. W oknie Połączenie uzupełnij wymagane dane i kliknij połącz.  

Serwer Nazwa lub adres IP systemu, na którym działa agent. Możesz użyć
lokalhost jako nazwy serwera aby połączyć się z agentem działającym na
tym samy systemie co aplikacja ImageManager. 

Kliknij Wyszukaj... aby po nazwie komputera wyszukać w sieci
systemy, z którymi chcesz się połączyć.  

Port
Port TCP wykorzystywany w komunikacji z agentem. Domyślnie
ustawiony jest port 56765. Ustawienia portu wykorzystywanego przez
aplikację ImageManager możesz zmienić w pliku
ImageManager\ImageManager.exe.config.

Ważne: Może się okazać, że aby port agenta był dostępny
konieczna będzie zmiana ustawień na firewallu.

 

 Hasło Hasło do agenta ImageManager. Domyślnym hasłem do każdego
nowozainstalowanego agenta jest “password”. Przy pierwszym
połączeniu z agentem zostaniesz poproszony o zmianę tego hasła na
inne. 

Klikając Nie pamiętam hasła dowiesz się jak zresetować zapomniane
hasło. Zobacz Resetowanie hasła do agenta.

ImageManager łączy się ze wskazanym agentem, a w panelu nawigacyjnym pojawia się ikona tego agenta.

Łączenie z kilkoma agentami ImageManager

Aby połączyć się z kilkoma agentami jednocześnie:

1. W panelu nawigacyjnym wybierz Połącz z agentem.... Otworzy się okno Połączenie.
2. Podaj szczegóły dla dodatkowego agenta ImageManager.
3. Kliknij Połącz.

Aplikacja ImageManager łączy się ze wskazanym agentem a w panelu nawigacyjnym pojawia się ikona tego agenta.

Ważne: W momencie uruchomienia aplikacji ImageManager otwarty zostaje port 8080. Może to wywołać problemy w
działaniu serwerów sieciowych lub innych aplikacji korzystających w danym momencie z tego samego portu. Można tego
uniknąć zmieniając w pliku konfiguracyjnym ustawienia portu jaki wykorzystywać powinna aplikacja ImageManager.

1. Otwórz plik konfiguracyjny programu ImageManager: C:\Program Files
(x86)\StorageCraft\ImageManager\ImageManager.exe.config

2. Zmień ustawienia "wcfPort" z domyślnej wartości 8080 na dowolny dostępny port dynamiczny (w przedziale od 49152 do
65535). Upewnij się, że wskazany port nie jest wykorzystywany przez inną aplikację bądź usługę. Przykładowo: Nie używaj
portu, z którego domyślnie korzysta program ImageManager czyli 56765.
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3. Korzystając z services.msc ponownie uruchom usługę ImageManager.

Zmiana hasła do agenta
Domyślnym hasłem do każdego nowozainstalowanego agenta jest “password”. Przy pierwszym połączeniu z agentem użyj
domyślnego hasła a następnie zmień je na inne. Jeżeli zdarzy Ci się zapomnieć hasło masz możliwość jego zresetowania przy użyciu
specjalnego narzędzia firmy StorageCraft.

Aby zresetować hasło agenta

1. Narzędzie służące do resetowania hasła pobierz z http://www.storagecraft.com/downloads/ImageManager.ResetPassword.exe
i zapisz je w dowolnym miejscu na dysku.

2. Otwórz wiersz poleceń systemu Windows cmd.exe. 
W śrdowisku Windows (Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 & 2008R2 oraz Windows Server 2012) uruchom
narzędzie jako administrator (kliknij prawym klawiszem myszy na skrót do polecenia i wybierz Uruchom jako
administrator.) 

3. Wyszukaj katalog, w którym zapisałeś narzędzie i wykonaj polecenie readme.txt korzystając z
ImageManager.ResetPassword.exe. Po uruchomieniu narzedzia zamknij wiersz poleceń.

4. Uruchom aplikację ImageManager i połącz się z agentem podając domyślne hasło "password".
5. Po wyświetleniu monitu przypominającego o konieczności zmiany hasła ustal dowolne nowe hasło.

Ograniczenia uwierzytelnienia
Przy połączeniu z agentem aplikacja ImageManager musi się autoryzować wykorzystując do tego bezpieczne połączenie TCP. Jeżeli aplikacja i agent są
zainstalowane na tym samym komputerze lub na komputerach działających w tej samej domenie Windows proces autoryzacji odbywa się automatycznie “w tle”.

Natomiast, jeżeli aplikacja i agent są zainstalowane na komputerach działających w różnych domenach lub w grupie roboczej
Windows na komputerze z zainstalowanym agentem musi zostać utworzone konto użytkownika, z którego będzie mogła korzystać
aplikacja. Konto to musi korzystać z tych samych poświadczeń (nazwa użytkownika i hasło) jak (zalogowany) użytkownik, który
uruchomił aplikację.  

Na przykład:

Na komputerze z zainstalowaną
aplikacją Komputer pracuje w grupie roboczej MSHOME

Użytkownik zalogowany jest jako Jasio
Uruchomiona jest aplikacja ImageManager

Na komputerze z zainstalowanym
agentem Komputer pracuje w grupie roboczej MSHOME

Użytkownik jest niezalogowany
Musi istnieć konto użytkownika jasio
Hasło dla jasio musi być takie samo jak dla użytkownika jasio na komputerze
z aplikacją
Uruchomiony jest agent (na prawach LocalSystem)

Ważne: W przypadku opisanego powyżej scenariusza na komputerze z zainstalowanym agentem musi istnieć konto
użytkownika "jasio", do którego przypisane jest takie samo hasło jak do konta tego samego użytkownika na komputerze z
aplikacją.  Dzięki temu aplikacja ImageManager może się bezproblemowo zautoryzować przy podłączeniu z agentem.  
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4.3 Konfiguracja agenta
Dostępne są dwie opcje konfiguracji agenta:

Ustawienia agenta
Licencjonowanie

Ustawienia agenta
Aby zmienić ustawienia agenta wybierz Ustawienia agenta. W oknie, które się pojawi dostępne będą następujące zakładki:

Ogólne
Wydajność
Retentencja globalna
Lokalizacje
O programie
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Ogólne

Właściwości agenta możesz skonfigurować lub zmodyfikować w zakładce Ogólne.

 Aby skonfigurować właściwości agenta ImageManager:

1. W oknie głównym aplikacji wybierz agenta, którego chcesz skonfigurować.
2. W panelu konfiguracyjnym kliknij Ustawienia agenta.
3. W oknie Ustawia agenta w zakładce Ogólne podaj wymagane informacje i kliknij Zapisz.

Przetwarzanie (Domyślnie: 12.00 popołudniu) Tutaj możesz określić o jakiej godzinie przeprowadzane mają być
codzienne procesy weryfikacji i konsolidacji. 
Wyłączenie tej opcji spowoduje zatrzymanie usługi automatycznej reweryfikacji i konsolidacji dla danego
agenta. Możliwe jednak będzie ich ręczne uruchomianie dla pojedynczego, kilku lub wszystkich zadań. W
tym celu wystarczy kliknąć Rozpocznij przetwarzanie w panelu konfiguracyjnym (zobacz Panel
nawigacyjny).

Domyślne
poświadczenia
dla folderów

Domyślne poświadczenia dla folderów używane przez agenta do uzyskania dostępu do folderów
zarządzanych. W razie konieczności, Poświadczenia domyślne dla poszczególnych folderów zarządzanym
mogą zostać zastąpione innymi (zobacz Tworzenie folderu zarządzanego).

Dostęp Kliknij Zmień hasło do agenta aby uaktualnić hasło dostępowe do agenta aplikacji ImageManager.

Ważne: Ustawienia portu wykorzystywanego przez agenta aplikacji ImageManager możesz zmienić w pliku:
ImageManager\ImageManager.exe.config.
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Wydajność

W zakładce Wydajność możesz skonfigurować lub zmodyfikować ustawienia określające w jaki sposób aplikacja ImageManager
wykorzystuje zasoby systemowe.

W zakładce Wydajność możesz ustawić następujące parametry:

Wydajność agenta
Przepustowość replikacji
Jednoczesne przetwarzanie

Wydajność agenta

Skorzystaj z suwaka w części Wydajność agenta aby zwiększyć lub zmniejszyć dopuszczalne wykorzystanie zasobów procesora przez
procesy aplikacji ImageManager. Tym sposobem możesz nadać priorytet działaniom aplikacji ImageManager nad innymi aplikacjami
obciążających serwer. Domyślnie wartość ustawiona jest na 50% co oznacza, że aby zakończyć wykonywane czynności aplikacja
może zużyć 50% zasobów procesora. Zakres dostępny dla tego parametru to 1% do 100%.

Aby zmienić to ustawienie przesuń strzałkę na suwaku w lewo lub w prawo. Wraz z ruchem strzałki zmieniać się będzie wyświetlana
poniżej wartość procentowa.

Przepustowość replikacji dla iFTP, ShadowStream oraz Cloud

Ten dodatkowy parametr umożliwia kontrolowanie przepustowości sieci poprzez ustawienie limitu transferu danych. Dzięki niemu
możesz modyfikować szybkość z jaką aplikacja ImanageManager wysyła dane do lokalizacji zdalnej. Po zaznaczeniu opcji „Zmniejsz
maksymalną prędkość transferu do” pojawia się domyślna wartość 1 Mbps, która może zostać zmieniona na dowolna inną z
przedziału 1Mbps do 999 Gbps. Ustawienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykupiłeś i zainstalowałeś jedno lub oba
dodatkowe narzędzia do transferu danych: intelligentFTP lub ShadowStream bądź jeśli korzystasz z StorageCraft Cloud. Limit
szybkość pobierania danych (szybkość transferu z witryny zdalnej z powrotem do agenta) wynosi 15 Mbps.

Ważne: Limit przepustowości dla procesu replikacji jest ustawieniem globalnym obowiązującym dla wszystkich zadań
przypisanych do danego agenta. Modyfikacja tego ustawienia dla wybranego zadania jest możliwa w czasie konfiguracji tego
zadania.
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Jednoczesne przetwarzanie

Ten parametr pozwala określić maksymalną ilość folderów jakie mogą być jednocześnie przetwarzane oraz maksymalną ilość zadań
replikacji i HeadStart Restore jakie mogą być jednocześnie przeprowadzane. Dzięki temu masz jeszcze dokładniejszą kontrolę nas
ilością zadań i folderów jakie są w tym samym czasie przetwarzane przez aplikację ImageManager.

Ważne: Limit jednoczesnego przetwarzania NIE odnosi się do wszystkich zadań replikacji lecz do typu replikacji.

Podręcznik użytkownika aplikacji ImageManager

© 2013 StorageCraft Technology Corporation StorageCraft Support Center Page 27 of 59

http://www.storagecraft.com/support


Retencja globalna

Ten parametr umożliwia zarządzanie procesem automatycznego usuwania plików w folderach zarządzanych. O ile pliki nie są
potrzebne do przeprowadzenia innych działań są one usuwane po określonej ilości dni.

Zarządzając plikami backupu, konsolidujące je i usuwając te z nich, które nie są już potrzebne możesz znacznie ograniczyć ilość
miejsca potrzebnego na przechowywanie backupu.  

Automatycznie wyczyść
łańcuch backupu w tym
folderze

Po zaznaczeniu tej opcji:

Pliki wykonywane w trakcie dnia będą przechowywane przynajmniej przez: 7 dni. Możesz
zmienić to domyślne ustawienie wybierając wartość z przedziału od 1 do 365 dni.
Skonsolidowane pliki dzienne będą przechowywane przynajmniej przez: 15 dni. Możesz
zmienić to domyślne ustawienie wybierając wartość z przedziału od 7 do 365 dni.
Skonsolidowane pliki tygodniowe będą przechowywane przynajmniej przez: 90 dni. Możesz
zmienić to domyślne ustawienie wybierając wartość z przedziału od 30 do 365 dni.

Usuń skonsolidowane
pliki miesięczne

Możesz zredukować ilość przestrzeni potrzebnej do przechowywania skonsolidowanych plików
miesięcznych pozwalając na usuwanie poszczególnych z nich po upływie określonej ilości dni.
Domyślny minimalny okres to 12 miesięcy.

Przenieś
skonsolidowane pliki
dzienne i miesięczne

Jeżeli nie chcesz aby skonsolidowane pliki dzienne i tygodniowe zostały usunięte możesz pozwolić na
ich przeniesienie do podkatalogu.  

Ważne: Powyższe ustawienia mogą być wykorzystywane wraz z opcjami dostępnymi w Nadpisz globalne ustawienia retencji
agenta. Dostęp do tych opcji jest możliwy z poziomu okna Ustawienia retencji w Zadaniach folderów zarządzanych w
interfejsie użytkownika.   
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Dysk lokalny Każde lokalnie podpięte urządzenie

Dysk sieciowy Serwer, NAS, urządzenie BRD lub inny
zasób sieciowy

intelligentFTP (replikacja zdalna)

serwer ShadowStream (replikacja zdalna)

usługi w chmurze
(StorageCraft Cloud)

(replikacja do chmury)

serwer wirtualny ESX/ESXi (replikacja sieciowa na serwer VMware)

Lokalizacje

Zakładka Lokalizacje ułatwia zarządzanie miejscami docelowymi wykorzystywanymi w czasie wykonywania zadań. Jeżeli w tej
zakładce zdefiniujesz ścieżki dostępu do wybranych zasobów będziesz mógł później z nich korzystać przy tworzeniu zadań lub
wprowadzać globalne zmiany w zakresie konkretnych typów, ścieżek lub poświadczeń umożliwiających dostęp do tych zasobów bez
konieczności modyfikacji każdego zadania, które z nich korzysta.

Dla każdego z zasobów na liście podany jest jego Typ, Nazwa i Ścieżka.

Aby dodać nową Lokalizację
1. W zakładce Lokalizacje kliknij ikonę aby wyświetlić Ustawienia lokalizacji.

2. W polu Typ wybierz z rozwijanej listy typ lokalizacji:

Typy i ustawienia lokalizacji zostały opisane w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

3.  W polu Nazwa podaj opisową nazwę
lokalizacji (opcjonalnie).

4. Kliknij Zapisz aby dodać nową Lokalizację do globalnej listy miejsc docelowych.
 

Aby usunąć lokalizację

Ważne: Lokalizacja, która jest wykorzystywana przez jakieś zadanie nie może zostać usunięta. Należy najpierw zmienić lub
usunąć to zadanie.

1. Wskaż lokalizację, którą chcesz usunąć.
2. Kliknij na znajdującą się w górnym prawym rogu ikonę .

Wybrana lokalizacja zostanie usunięta z listy tego agenta.
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Serwer Możesz podać UNC, adres IP lub nazwę serwera.

Zasób
udostępniony

Wskaż, którego zasobu udostępnionego Windows zlokalizowanego na tym serwerze chcesz użyć dla tej
lokalizacji.

Autoryzacja (Domyślnie: Wył)-- Podaj poświadczenia niezbędne w procesie autoryzacji przeprowadzanym w celu zalogowania
się do serwera lub zasobu sieciowego (domena/komputer/nazwa NAS, nazwa użytkownika i hasło).

Ścieżka
dostępu

Ścieżka dostępu do serwera FTP.

Bezpieczeństwo Link do serwera FTP moze zostać zaszyfrowany protokołem SSL lub SSH zależnie od konfiguracji docelowego
serwera FTP. Dostępne opcje to Żaden, SSL lub SSH.

Rozmiar bloku (Domyślnie: 65536 bajtów)-- Rozmiar bloku możesz wybrać z przedziału 1-131072 bajtów.

Tryb Wybierz Aktywny lub Pasywny zależnie od ustawień firewalla w miejscu docelowym. (Połączenie z serwerem
FTP nawiązane w trybie Aktywnym może zostać potraktowane przez firewall jako próba bezpośredniego
połączenia z jednym z wewnętrznych klientów. Taki typ połączenia jest zazwyczaj blokowany. Połączenie w
trybie Pasywnym daje możliwość uniknięcia tego problemu.)

Autoryzacja (Domyślnie: Wył)-- Podaj poświadczenia niezbędne w procesie autoryzacji przeprowadzanym w celu
zalogowania się do serwera FTP lub zasobu sieciowego (domena/komputer/nazwa NAS, nazwa użytkownika i
hasło).

Aby zmodyfikować lokalizację

1. Wybierz lokalizację, której ustawienia chcesz zmienić.
2. Kliknij ikonę Edycji .

3. W oknie Ustawienia lokalizacji zmień ścieżkę dostępu do lokalizacji lub powiązane z nią poświadczenia. 
4. Kliknij Zapisz aby zapisać zmiany.

Od tej pory w zadaniach agenta wykorzystywane będą nowe ustawienia tej Lokalizacji.

Ustawienia dysku lokalnego i sieciowego

Ustawienia dysku lokalnego

W przypadku dysku lokalnego zostaniesz poproszony jedynie o podanie ścieżki dostępu do tego dysku. Użyj przycisku Przeszukaj
aby wybrać właściwą ścieżkę (wyświetlone zostaną tylko lokalnie podpięte urządzenia). Przykładowo, ścieżka lokalna może wyglądać
w następujący sposób: E:\Backup.

Ustawienia dysku sieciowego

W przypadku dysku sieciowego zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

 

 

 

Ustawienia funkcji intelligentFTP

Ustawienia funkcji intelligentFTP

 

W przypadku replikacji zdalnej wykorzystującej narzędzie intelligentFTP zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

Uwaga: Aby skorzystać z intelligentFTP musisz mieć dostęp do działąjącego serwera FTP. W przciwieństwie do
standardowego transferowania plików, intelligentFTP automatzuje proces aby zapewnić, że przesłane pliki będą możliwe do
odtwrzenia.
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Server
Możesz użyć UNC, adresu IP lub nazwy serwera, aby wskazać właściwy serwer VMware.

Ważne: Możesz skorzystać z opcji Testuj połączenie z serwerem ESX (ikona obok pola z informacjami
o serwerze) aby sprawdzić czy połączenie z serwerem docelowym jest aktywne.

Autoryzacja (Domyślnie: Wył)-- Podaj poświadczenia niezbędne w procesie autoryzacji przeprowadzanym w celu zalogowania
się do serwera lub zasobu sieciowego (domena/komputer/nazwa NAS, nazwa użytkownika i hasło).

Serwer Możesz podać UNC, adres IP lub nazwę serwera aby wskazać serwer na którym działa ShadowStream.

Port (Domyślnie: 4365)—Wskaż numer portu, który zostanie użyty w danym zadaniu przy transferze danych do
ShadowStream. (Użyj numeru portu podanego w konsoli administracyjnej serwera ShadowStream.)

Zasób
udostępniony

Wskaż, którego zasobu udostępnionego ShadowStream  zlokalizowanego na  serwerze docelowym chcesz użyć
dla tej Lokalizacji.

Autoryzacja (Domyślnie: Wł)—Podaj poświadczenia niezbędne w procesie autoryzacji przeprowadzanym w celu zalogowania
się do usługi ShadowStream (nazwa użytkownika i hasło z narzędzia ShadowStream).

Nazwa Możesz nazwać lokalizację w chmurze w dowolny sposób.

Bezpieczeństwo Tej opcji nie można zmienić. SSH jest wyświetlane, aby zapewnić o bezpieczeństwie
połączenia.

Rozmiar bloku Możesz wybrać rozmiar bloku z przedziału 1 do 131072 bajtów. Domyślny rozmiar to
65536.

Utwórz/Zarządzaj kontem w
chmurze STC Jeśli posiadasz już konto MSP, możesz kliknąć link i uworzyć konto dla chmury.

Lokalizacja wymaga autentykacji Opcja jest domyślnie zaznaczona i nie można jej mienić. Podaj nazwę użytkownika i
hasło do wybanego konta.

Ustawienia serwera ESX/ESXi

W przypadku replikacji sieciowej na serwer wirtualny zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

Note: Teraz możesz kliknąć ikonę Testuj poąłczenie z serwerem ESX server obok pola Serwer, aby sprawdzić, czy
masz aktywne połączenie z serwerm, niezbędne do ustawienia tego serwera jako lokalizacji docelowej.

Ustawienia serwera ShadowStream

Ustawienia serwera ShadowStream

W przypadku  replikacji zdalnej wykorzystującej narzędzie intelligentFTP zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

Uwaga: ShadowStream przechowuje własną listę użytkowników, haseł i udziałów skonfigurowanych z poziomu konsoli
administracyjnej. Wartości te różnią się od systemowych i nie powinny być z nimi mylone.

Ustawienia usług w chmurze StorageCraft

Aby aplikacja ImageManager mogła współpracować z usługami w chmurze StorageCraft, podczas konfiguracji należy uzupełnić poniższe pola:

Uwaga: Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak te podane podczas tworzenia konta dla Chmury StorageCraft.
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O programie

Informacje o wersji agenta dostępne są w zakładce O programie:

Kliknij Anuluj aby zamknąć okno.
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Licencjonowanie
Funkcje dodatkowe są licencjonowane na poszczególne zadania. Każda licencja na zadanie uprawnia do wykonania jednego zadania
przez jednego agenta aplikacji ImageManager (w razie potrzeby możliwe jest przeniesienie licencji na inne zadanie lub na innego
agenta). Każda licencja daje możliwość wykonania jednej z poniższych czynności:

Każda licencja na zadanie intelligentFTP daje możliwość przeprowadzenia jednego zadania replikacji sieciowej lub replikacji do
lokalizacji zdalnej z wykorzystaniem funkcji  intelligentFTP.
Każda licencja na zadanie ShadowStream daje możliwość przeprowadzenia jednego zadania Replikacji zdalnej (do lokalizacji
zdalnej) z wykorzystaniem funkcji ShadowStream (więcej szczegółów znajdziesz w części ShadowStream).
Każda licencja na zadanie HeadStart Restore daje możliwość przywrócenia jednego urządzenia.

Więcej informacji na temat każdej z tych operacji znajdziesz w części Funkcje aplikacji ImageManager.

Ważne: Możesz wykupić dowolną ilość licencji na zadania funkcji dodatkowych. Jednak każda z nich może zostać
aktywowana tylko dla jednej konsoli. Nie ma możliwości przenoszenia zadań wykonywanych w oparciu o wykupioną licencję
funkcji dodatkowych pomiędzy różnymi konsolami. Więcej informacji na temat licencjonowania aplikacji ImageManager
znajdziesz w części Scenariusze licencjonowania.

Aby aktywować funkcję dodatkową w aplikacji ImageManager

1. W panelu konfiguracyjnym w głównym oknie aplikacji ImageManager kliknij Licencjonowanie.
2. W oknie Licencjonowanie kliknij Aktywuj. 

  
3. W oknie Aktywacja aplikacji ImageManager podaj wymagane informacje i kliknij Aktywuj:

Nazwa użytkownika: (Opcjonalnie) Podaj nazwę właściciela produktu.
Organizacja: (Opcjonalnie) Podaj nazwę firmy.
Numer seryjny: Wpisz Klucz produktu, który otrzymałeś przy zakupie aplikacji ImageManager lub licencji na funkcje
dodatkową.

4. Jeżeli aktywacja przebiegła pomyślnie kliknij OK.
Jeżeli aktywacja nie powiodła się zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem aby poznać powody. Aby rozwiązać problem:

1. Sprawdź poprawność danych w oknie Aktywacja produktu. Popraw błędy i kliknij Aktywuj aby ponowić próbę
aktywacji.

2. Jeżeli komputer nie może nawiązać połączenia z serwerem aktywacji lub występują problemy z dostępem do internetu
odczekaj chwilę a potem spróbuj ponownie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu skontaktuj się z  Pomocą techniczną.

Przypisywanie licencji

W oknie Licencjonowanie możesz także przypisać licencje na zadania do konkretnego agenta. Dostępne funkcje to:

Replikacja sieciowa
Replikacja z wykorzystaniem intelligentFTP
Replikacja z wykorzystaniem ShadowStream
HeadStart Restore

Powyższe funkcje dodatkowe dostępne w aplikacji ImageManager licencjonowane są na poszczególne zadania. Lista
zainstalowanych funkcji dostępna jest w stosownym oknie dialogowym.
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Typ każdej z licencji określa jej zastosowanie. Replikacja sieciowa oraz replikacja z wykorzystaniem intelligentFTP bazują na tej
samej licencji. Wykorzystanie któregoś z tych typów replikacji zmniejszy ilość licencji w obu pulach.

Pole Opis

Dostępne Suma wszystkich wykupionych licencji na daną funkcję. Te licencje są dostępne dla wszystkich agentów
aplikacji ImageManager.

Przypisane do
agenta

Ilość licencji przypisanych do wybranego agenta.

Przyciski w kolumnie Przypisane do agenta umożliwiają dynamiczne przypisywanie licencji lub zmianę
wprowadzonych ustawień. Wybierz Aktualizuj aby zaktualizować dane.

Ważne: Zmniejszenie liczby licencji przypisanych do danego agenta poniżej ilości jaka jest
wykorzystywana przez jego zadania nie jest możliwe bez uprzedniego usunięcia tych zadań.  

Wykorzystywane
przez agenta Ilość licencji w danym momencie wykorzystywanych przez zadania wykonywane dla danego agenta.
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Scenariusze licencjonowania

Poniżej opisane zostały przykładowe sposoby wykorzystania licencji na funkcje dodatkowe. W razie dodatkowych pytań skontaktuj
się z przedstawicielem handlowym firmy StorageCraft.

Przykład 1

Środowisko: Masz zestawy plików backupu pochodzące z pięciu serwerów i chcesz zarządzać nimi wszystkimi z pojedynczej
aplikacji ImageManager. Dane z każdego serwera musisz replikować lokalnie i do lokalizacji zdalnej a następnie chcesz skorzystać z
funkcji HeadStart Restore.

Licencjonowanie: Musisz wykupić jedną licencję na wykorzystanie aplikacji ImageManager z funkcją intelligentFTP lub licencję na
5 zadań narzędzia ShadowStream. (Licencja ImageManager zawiera licencję na wykonanie replikacji każdego z serwerów na nośnik
podpięty bezpośrednio do tego serwera). Musisz również nabyć 5 licencji HeadStart Restore – po jednej na każdy serwer, dla
którego chcesz użyć HSR.  

Przykład 2

Środowisko: Masz trzy serwery. Backupy z dwóch z nich wysyłane są do wspólnej lokalizacji podczas gdy backupy z trzeciego są
przechowywane w odrębnej lokalizacji. Dane z każdego serwera musisz replikować lokalnie w sieci oraz do lokalizacji zdalnej a
następnie chcesz skorzystać z funkcji HeadStart Restore.

Licencjonowanie: Musisz zakupić 3 licencje intelligentFTP umożliwiające replikację lokalną i do lokalizacji zdalnej. (Możesz też
wykupić 3 licencje ShadowStream na wykonanie cechującej się zwiększoną przepustowością replikacji do lokalizacji zdalnej z
wykorzystaniem narzędzia ShadowStream). Musisz również nabyć 5 licencji HeadStart Restore – po jednej na każdy serwer, dla
którego chcesz użyć HSR. 

Przykład 3

Środowisko: Masz 4 serwery (A, B, C i D), którymi zarządzasz z pojedynczej aplikacji  ImageManager. Backup z serwera A i B
chcesz zreplikować do lokalizacji zdalnej, backup z serwera C chcesz zreplikować lokalnie, a na serwerze D chcesz użyć HeadStart
Restore.

Licencjonowanie: Musisz wykupić dwie licencje intelligentFTP lub ShadowStream dla serwerów A i B. Licencja ImageManager
daje możliwość backupowania serwera C do lokalnie podpiętego urządzenia więc nie ma konieczności zakupu osobnej licencji. Dla
serwera D potrzebujesz jednej licencji HeadStart Restore.

Przykład 4

Środowisko: Masz trzy serwery w jednej lokalizacji i kolejny w innej. Chcesz nimi wszystkimi zarządzać z pojedynczej aplikacji
ImageManager. Chcesz zreplikować backupy z trzech lokalnych serwerów do lokalizacji zdalnej i tam skonsolidować je z backupami
z 4 serwera. Chcesz serwery w obu lokalizacjach objąć działaniami HeadStart Restore.

Licencjonowanie: Zainstaluj aplikację ImageManager w obu lokalizacjach. Wykup 3 licencje intelligentFTP umożliwiające
replikację zdalną i przypisz je wszystkie do lokalnego agenta. Kup 7 licencji  HeadStart Restore – 3 z nich powiąż z bieżącą
lokalizacją, trzy z lokalizacją zdalną, a ostatnią przeznacz w lokalizacji zdalnej na serwer zdalny.  
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4.4 Tworzenie folderu zarządzanego
Aby możliwe było zarządzanie plikami backupu w aplikacji ImageManager musi zostać dodany jeden lub więcej folderów.

 

 

 

Aby utworzyć nowy folder zarządzany

1. W oknie głównym wybierz agenta, którego chcesz skonfigurować.
2. W panelu konfiguracyjnym wybierz opcję Rozpocznij zarządzanie folderem.
3. W oknie Ustawienia folderu zarządzanego podaj wymagane informacje i kliknij Zapisz.

Ścieżka
dostępu do
folderu

Ścieżka dostępu do nowego folderu zarządzanego. Nazwę i ścieżkę możesz wpisać ręcznie lub wyszukać
stosowny folder korzystając z opcji Przeglądaj.

Opis (Opcjonalnie) Opis folderu zarządzanego.

Autoryzacja
 (Warunkowo) Poświadczenia niezbędne aby uzyskać dostęp do folderu zarządzanego. Możesz użyć
domyślnych poświadczeń zapisanych w ustawieniach agenta (zobacz Konfiguracja agenta) lub utworzyć
odrębne poświadczenia dla poszczególnych folderów zarządzanych.

Przypisz
priorytet
sortowania

(Domyślnie: Wył) Gdy ta opcja jest włączona foldery w panelu folderów zarządzanych są uporządkowane
rosnąco w oparciu o określoną wartość sortowania (0-255) a kolejność wykonywania zadań pokrywa się z
kolejnością folderów.
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4.5 Configuring ImageManager Notifications
ImageManager can automatically send email notifications when specific events occur.

To modify the notification settings

1. In the ImageManager console, select the ImageManager agent that you want to configure.
2. In the Configuration pane, click Notification Settings.
3. In the Notification Settings dialog box, select the Conditions tab.
4. In the Conditions tab select the events to generate email notifications.

Failures Send an email when an ImageManager operation fails.

Warnings Send an email when ImageManager needs attention to prevent a failure.

Inactivity Send an email when the ImageManager agent is inactive for the specified number of days.

Low Free
Space Send an email when the space available in the managed folder drops below the specified threshold.

All Daily
Activity Send a daily email with a summary of the ImageManager operations.

5. Select the Email Setup tab in the Notification Settings dialog box.
6. Specify the name of the email account to receive email notifications.

SMTP Server
Name 

The SMTP server name and port that ImageManager uses to send the email notification. 
If necessary, provide valid authentication credentials for the SMTP server. Select SSL to send the email
via secure connection.

Email
Template

The email configuration. Provide the email recipients and, if desired, a Sender name and Subject line for
the notification emails.

Send Test
Email Sends an email whenever the ImageManager notification settings change.

7. Click Send test email to verify that the settings work correctly.
8. Click Save.
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5 Weryfikacja plików backupu
Usługa weryfikacji dostępna w aplikacji ImageManager polega na okresowym sprawdzaniu spójności plików backupu. Działa ona
podobnie jak ręcznie uruchamiany proces dostępny w Kreatorze weryfikacji w programie ShadowProtect (zobacz Weryfikacja
backupu w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect). Chociaż usługa Weryfikacji jest domyślnie włączona możesz
skonfigurować odrębną politykę weryfikacji dla każdego folderu zarządzanego. 

Aby skonfigurować usługę weryfikacji:

1. W oknie głównym wybierz agenta i folder zarządzany.
2. W panelu konfiguracyjnym wybierz Ustawienia weryfikacji .
3. W oknie Ustawienia weryfikacji uzupełnij wymagane dane i kliknij Zapisz.

Natychmiast
zweryfikuj nowo
utworzone pliki
backupu

(Domyślnie ta opcja jest włączona) Powoduje weryfikację każdego pliku backupu zaraz po jego
utworzeniu.

Okresowo weryfikuj
istniejące pliki
backupu

(Domyślnie: co 7 dni) Powoduje regularnie powtarzaną weryfikację plików backupu zlokalizowanych w
folderze zarządzanym. Ponowna weryfikacja może być przeprowadzana co określoną ilość dni z
przedziału od 1 do 30 (zgodnie z tym co zostało określone w polu Dni).  

Ustaw wydajność
weryfikacji pliku
backupu

(Domyślnie ta opcja jest wyłączona) Umożliwia zarządzanie zużyciem zasobów systemowych w czasie
weryfikacji. Wykorzystanie większej ilości zasobów oznacza szybszą weryfikację ale może mieć
negatywny wpływ na działanie systemu.  
Gdy ta opcja jest wyłączona zarządzanie zużyciem pasma odbywa się w oparciu o ustawienia wydajności
określone w Ustawieniach agenta (zobacz zakładka Ogólne w Ustawieniach agenta).
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6 Konsolidacja plików backupu
Usługa konsolidacji dostępna w aplikacji ImageManager umożliwia okresowe łączenie plików backupu przyrostowego w pliki
skonsolidowane. Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny na przywrócenie danych po awarii oraz zmniejszyć rozmiar łańcucha
plików backupu niezbędnego do przywrócenia systemu. Zmniejszenie ilości przechowywanych plików zmniejsza jednocześnie
prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń w zakresie tych plików.

Aplikacja ImageManager tworzy następujące typy plików skonsolidowanych:

Skonsolidowane pliki dzienne: Na koniec każdego dnia wszystkie utworzone w tym dniu pliki backupu przyrostowego są
konsolidowane w pochodzący z jednego punktu w czasie plik przyrostowy. W nazwie skonsolidowanych plików dziennych
występuje element –cd. Przykładowo:

D_VOL-b001-i005-cd.spi

Skonsolidowane pliki tygodniowe: Na koniec każdego tygodnia wszystkie utworzone w tym tygodniu skonsolidowane
pliki dzienne są łączone w pochodzący z jednego punktu w czasie plik przyrostowy. W nazwie skonsolidowanych plików
tygodniowych występuje element –cw. Przykładowo:

D_VOL-b001-i026-cw.spi

Skonsolidowane pliki miesięczne: Na koniec każdego miesiąca wszystkie utworzone w tym miesiącu skonsolidowane pliki
tygodniowe są łączone w pochodzący z jednego punktu w czasie plik przyrostowy. W nazwie skonsolidowanych plików
miesięcznych występuje element –cm. Przykładowo:

D_VOL-b001-i097-cm.spi

Pliki konsolidacji ciągłej: Możliwe jest dalsze łączenie grup skonsolidowanych plików miesięcznych tak aby jeszcze bardziej
ograniczyć ilość zajmowanej przez nie przestrzeni. W ten sposób powstają pliki konsolidacji ciągłej, w skład których wchodzi
konkretna ilość plików –cm.  W nazwie pliki konsolidacji ciągłej występuje element –cm. Przykładowo:

D_VOL-b001-i097-cd-cm-cr.spi

Uwaga: Opcja konsolidacji ciągłej dostępna jest dla użytkowników korzystających z aplikacji ImageManager w wersji 6
i programu ShadowProtect w wersji 5. Jednak działa ona również z łańcuchami backupu utworzonymi w 4 wersji
programu ShadowProtect i co za tym idzie nie ma konieczności tworzenia nowego łańcucha.

Konfiguracja ustawień konsolidacji

Uwaga: Polityki skonfigurowane w aplikacji ImageManager różnią się od tych w programie ShadowProtect. Polityki
zdefiniowane w programie ShadowProtect odnoszą się do tygodniowych i miesięcznych zadań backupu lecz nie do zadań typu
continuous incremental, za które odpowiada aplikacja ImageManager.  Podobnie jest z usługą StorageCraft Cloud, której
polityki różnią się od tych w aplikacji ImageManager lub w programie ShadowProtect. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w Podręczniku użytkownika usługi StorageCraft Cloud.

Aby skonfigurować usługę konsolidacji

W oknie głównym wybierz agenta i plik zarządzany.

W panelu konfiguracyjnym wybierz Ustawienia konsolidacji.

Wybierz Włącz konsolidację plików w tym folderze zarządzanym. 
Ta opcja jest domyślnie zaznaczona co oznacza, że za każdym razem gdy dodajesz nowy plik zarządzany jest on automatycznie
obejmowany działaniem usługi konsolidacji.

Skonfiguruj harmonogram konsolidacji i kliknij Zapisz.

Konsolidacja
tygodniowa

(Domyślnie: sobota) Pozwala określić w jakim dniu mają być tworzone skonsolidowane pliki tygodniowe.

Konsolidacja
miesięczna

(Domyślnie: 31 dzień miesiąca) Pozwala określić w jakim dniu mają być tworzone skonsolidowane pliki
miesięczne. Możesz wybrać konkretną datę lub dzień miesiąca (np. ostatni piątek, czwarty poniedziałek).  

Ustawienia konsolidacji zostaną teraz zapisane możesz więc przejść do konfiguracji ustawień retencji.
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7 Ustawienia retencji
Konfiguracja ustawień retencji

W aplikacji ImageManager możliwe jest nadpisanie globalnych ustawień agenta retencji dla wybranych folderów zarządzanych. Pliki
w tych folderach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż zostało to określone w ustawieniach. W niektórych przypadkach
mogą one być przechowywane dłużej jeżeli są one potrzebne do wykonania innych operacji.

Aby skonfigurować polityki retencji:

1. W panelu nawigacyjnym aplikacji ImageManager kliknij Ustawienia retencji.
2. Wybierz Nadpisz globalne ustawienia retencji agenta dla tego folderu.
3. Wybierz Automatycznie wyczyść łańcuch backupu w tym folderze.
4. Wybierz ustawienia retencji dla wskazanego folderu zarządzanego:

Ważne: Jeżeli zmienisz ustawienia retencji dla danego folderu zarządzanego ale nie zaznaczysz opcji Nadpisz
globalne ustawienia retencji agenta dla tego folderu zastosowanie nadal będą miały ustawienia globalne.  

Pozostaw pliki
wykonane w
ciągu dnia
przez okres

(Domyślnie: 7 dni)
Minimalny okres
(liczony w dniach)
przez jaki
przechowywane są
pliki przyrostowe po
utworzeniu
skonsolidowanego
pliku dziennego. O
ile pliki te nie są
potrzebne do
przeprowadzenia
innych operacji
zostaną one usunięte
po upływie tego
okresu. Jeżeli chcesz
zachować te pliki
skorzystaj z opcji
replikacji aby zapisać
je na innym
systemie.
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Pozostaw
skonsolidowane
pliki dzienne (-
cd) przez okres

(Domyślnie: 15 dni)
Minimalny okres
(liczony w dniach)
przez jaki
przechowywane są
skonsolidowane pliki
dzienne po
utworzeniu
skonsolidowanego
pliku tygodniowego.
Po upływie tego
okresu pliki
 źródłowe  zostaną
usunięte o ile nie są
potrzebne do
przeprowadzenia
innych operacji lub
nie została wybrana
opcja Przenieś
skonsolidowane pliki
dzienne i miesięczne
do podfolderu
zamiast je usuwać
(opisana w dalszej
części tego
rozdziału).

Pozostaw
skonsolidowane
pliki
tygodniowe (-
cw) przez okres

(Domyślnie: 90 dni)
Minimalny okres
(liczony w dniach)
przez jaki
przechowywane są
skonsolidowane pliki
tygodniowe po
utworzeniu
skonsolidowanego
pliku miesięcznego.
O ile pliki te nie są
potrzebne do
przeprowadzenia
innych operacji
 zostaną one
usunięte lub
przeniesione zgodnie
ze stosownymi
ustawieniami.

Usuń
skonsolidowane
pliki miesięczne
(-cm)

(Domyślnie:
odznaczone) Dzięki
tej opcji możesz
ustalić okres po
upływie którego
usuwane mają one
być skonsolidowane
pliki miesięczne co z
kolei pozwoli
ograniczyć ilość
przestrzeni
niezbędnej do ich
przechowywania.
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Pozostaw
skonsolidowane
pliki miesięczne
przez okres

(Domyślnie: 12
miesięcy) Minimalny
okres (liczony w
miesiącach) przez
jaki przechowywane
są skonsolidowane
pliki miesięczne.
Zastosowanie tutaj
mają ustawienia
retencji dla
konsolidacji ciągłej. 

Przenieś
skonsolidowane
pliki dzienne i
miesięczne do
podfolderu
zamiast je
usuwać

(Domyślnie:
wyłączone) Po
skonsolidowaniu
pliki źródłowe
zamiast zostać
usunięte mogą
zostać przeniesione
do podfolderu z
plikami
przyrostowymi
(znajdującego się we
wnętrzu folderu
zarządzanego).
Korzystanie z tej
opcji wymaga
zużycia większej
ilości przestrzeni,
ponieważ oprócz
plików
skonsolidowanych
przechowane
również są źródłowe
pliki przyrostowe.
Pliki przeniesione do
folderu z plikami
przyrostowymi nie są
połączone z żadnym
backupem pełnym
ani żadnym
łańcuchem backupu.

Uwaga: Nie przywracaj plików z folderu z plikami przyrostowymi.  
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8 Replikacja plików backupu
Dostępna w aplikacja ImageManager usługa replikacji umożliwia automatyczne kopiowanie plików backupu do dodatkowej
lokalizacji. 

Ważne: W procesie replikacji aplikacja ImageManager może korzystać z wielu połączeń systemu operacyjnego jednocześnie.
Oznacza to, że w przypadku systemów operacyjnych starszych niż Windows 8 może zdarzyć się tak, że wszystkie dostępne
połączenia zostaną użyte w procesie replikacji większej ilości małych plików przyrostowych.  Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji
proces replikacji zostaje tymczasowo wstrzymany do czasu zwolnienia się połączeń.

Możesz uniknąć tego problemu wykorzystując system Windows Server lub Windows 8 desktop przy wysyłaniu i odbieraniu
zadania replikacji.  

Aby skonfigurować zadanie replikacji

1. W oknie głównym wybierz agenta i folder zarządzany, z którego mają być replikowane pliki.
2. W panelu Miejsca docelowe replikacji kliknij Dodaj nowe miejsce docelowe replikacji.
3. W oknie Miejsca docelowe replikacji przejdź do zakładki Ogólne.
4. W zakładce Ogólne wybierz stosowne ustawienia:

Nazwa (Opcjonalnie) Wprowadź opisową nazwę miejsca docelowego replikacji.

Typ (Domyślnie: Dysk lokalny) Podaj typ miejsca docelowego replikacji. Dostępne opcje to:
Dysk lokalny: Miejsce docelowe replikacji jest podpięte bezpośrednio do lokalnego systemu (np.
zewnętrzny dysk twardy). 
Dysk sieciowy: Miejsce docelowe replikacji znajduje się  w sieci lokalnej (LAN). 
intelligentFTP: Miejsce docelowe replikacji znajduje się na serwerze FTP i jest dostępne dzięki
wykorzystaniu funkcji intelligentFTP. (więcej szczegółów znajdziesz w części Licencjonowanie)
usługi w chmurze:  Miejsce docelowe replikacji znajduje się w chmurze (więcej szczegółów znajdziesz
w części Tworzenie miejsca docelowego w chmurze).

Uwaga: Usługi w Chmurze StorageCraft nie obsługują obrazów dysków z systemów UEFI + GPT.
ImageManager pozwala na konfigurację takiego zadania, jednak jego wykonanie nie powiedzie
się. Dla systemów UEFI + GPT korzystaj tylko z replikacji typu intelligentFTP lub ShadowStream.

Serwer ShadowStream: Miejsce docelowe replikacji jest dostępne za pośrednictwem narzędzia
ShadowStream (więcej szczegółów znajdziesz w części ShadowStream).

Ważne: Do przeprowadzenia replikacji do miejsca sieciowego lub na serwer FTP konieczne jest
użycie funkcji intelligentFTP. Natomist cechująca się wysoką wydajnością replikacja na serwer
ShadowStream wymaga użycia stosownej licencji. (więcej szczegółów znajdziesz w
części Licencjonowanie.) Aplikacja ImageManager sprawdza dostępność połączenia z serwerem
ShadowStream przed zapisaniem zadania replikacji. Jeżeli połączenie nie jest możliwe zadanie nie
zostaje zapisane.

Lokalizacja Pozwala określić czy zadania mają korzystać z istniejącej globalnie zdefiniowanej lokalizacji  czy z
nowozdefiniowanego miejsca docelowego (więcej szczegółów znajdziesz w części Lokalizacje w rozdziale
Ustawienia agenta).
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Wydajność i
bezpieczeństwo

Nadpisz globalne ograniczenia (Warunkowo): Opcja dostępna jest jedynie gdy wybrany Typ =
intelligentFTP lub ShadowStream Server i umożliwia modyfikację globalnych ustawień w zakresie
maksymalnej szybkości przesyłu danych do lokalizacji zdalnej dla konkretnego zadania zarówno w
przypadku usługi intelligentFTP jak i ShadowStream. Zakres sięga od 1 kbps do 999 Gbps. 
Nie replikuj bazowego pliku backupu pełnego: Wybranie tej opcji spowoduje wstrzymanie
przesyłania dużych plików backupu pełnego co pozwoli uniknąć zmniejszenia przepustowości i skróci
czas transferu (zamiast tego pliki mogą zostać przesłane ręcznie). 
Kompresuj strumień danych (Domyślnie = wył): Opcja dostępna jest jedynie gdy wybrany Typ =
ShadowStream Server. Uruchamia kompresję danych przesyłanych przez usługę  ShadowStream. Nie
korzystaj z tej opcji jeżeli pliki backupu zostały już wcześniej skompresowane w programie
ShadowProtect ponieważ obniży to na wydajność systemu. 
Szyfruj strumień danych (Domyślnie = wył): Opcja dostępna jest jedynie gdy wybrany Typ =
ShadowStream Server. Uruchamia szyfrowanie danych przesyłanych przez usługę  ShadowStream. Nie
korzystaj z tej opcji jeżeli pliki backupu zostały już wcześniej zaszyfrowane w programie ShadowProtect
ponieważ obniży to na wydajność systemu.

5. Przejdź do zakładki Tryb replikacji.
6. Wybierz ustawienia replikacji dla znajdującego się w miejscu docelowym folderu konsolidowanego przez kolejną aplikację

ImageManager. 

Ważne: Aplikacja ImageManager może zostać zainstalowana na więcej niż jednym systemie co pozwoli na dystrybucję
procesu konsolidacji. Pliki pochodzące z folderu zarządzanego z jednego systemu mogą być replikowane do folderu
zarządzanego na innym systemie. Procesy konsolidacji dziennej są przeprowadzane na jednym systemie a konsolidacja
tygodniowa i miesięczna odbywa się na drugim. Odpowiednie ustawienia dla tej opcji możesz skonfigurować w zakładce
Tryb replikacji.

Nie - Replikuj
wszystkie pliki
skonsolidowane

(Domyślnie: wł.) Wybierz tę opcję jeżeli miejsce docelowe replikacji nie jest zarządzane przez
aplikację ImageManager. Ten typ replikacji umożliwia wybór jednej z następujących opcji: 
Replikuj także oryginalne nieskonsolidowane pliki obrazów, wykonywane w ciągu dnia
(Domyślnie: wył): Zarówno skonsolidowane jak i źródłowe pliki przyrostowe są wysyłane do
dodatkowej lokalizacji. Ta opcja ma znaczący wpływ na pogranicznie przepustowości i zwiększenie
przestrzeni niezbędnej do przechowywania backupu. 
Pliki przesunięte lub usunięte przez ImageManagera są usuwane z miejsca docelowego
(Domyślnie: wył): Pliki backupu są usuwane z lokalizacji głównej jak również z miejsca docelowego
replikacji.

Tak - Replikuj
tylko
skonsolidowane
pliki dzienne

(Domyślnie: wył) Wybierz tę opcję jeżeli miejsce docelowe replikacji jest jednocześnie plikiem
zarządzanym przez aplikację ImageManager, dla którego uruchomione są procesy konsolidacji
tygodniowej i miesięcznej.

Tak - Replikuj
tylko oryginalne
pliki
nieskonsolidowane
tworzone w ciągu
dnia

(Domyślnie: wył) Wybierz tę opcję jeżeli chcesz aby wszystkie procesy konsolidacyjne
przeprowadzane były w miejscu docelowym replikacji (zamiast w miejscu źródłowym).

7. Zamknij okno Ustawienia miejsca docelowego replikacji klikając Zapisz.
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Konsola Narzędzie umożliwiające zarządzanie usługą ShadowStream. Konsola jest niezbędna do uzyskania
zdalnego dostępnu do systemu, na którym działa usługa. Dodatkowe konsole mogą działać na każdej
stacji roboczej z dostępem do systemu z uruchomioną usługą ShadowStream.

Usługa
ShadowStream Usługa transferu plików.

9 Instalacja ShadowStream
ShadowStream jest cechującym się wysoką wydajnością narzędziem umożliwiającym znacznie szybsze przesyłanie plików backupu
do systemu docelowego niż ma to miejsce przy wykorzystaniu tradycyjnego FTP. Pozwala to na znaczne ograniczenie czasu
potrzebnego na replikację danych (nawet w przypadku backupów pełnych) w zatłoczonych (silnie obciążonych) sieciach (>150-
200ms).  Ponadto narzędzie ShadowStream jest prostsze w konfiguracji  i obsłudze niż tradycyjne FTP.  

ShadowStream składa się z 2 elementów:

usługa ShadowStream
konsola administracyjna

Po zakończonej konfiguracji narzędzia ShadowStream możesz w aplikacji ImageManager przystąpić do tworzenia zadań
replikacji (więcej informacji znajdziesz w części Lokalizacje w rozdziale Ustawienia agenta). Ta sama usługa ShadowStream może
być wykorzystywana przez kilku agentów aplikacji ImageManager.

Wymagania systemowe

Zarówno usługę ShadowStream jak i konsolę administracyjną można uruchomić na następujących systemach:  

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows XP SP3
Windows Vista SP1
Windows 7
Windows 8

Porty

Domyślnie narzędzie ShadowStream korzysta z następujących portów:

Port Cel

4363 Port kontroli przesyłu
danych

4364 Port połączenia w procesie
zarządzania

4365 Port transferu danych

54363 to
55263

Porty używane do
jednoczesnych połączeń

Aby możliwe było korzystanie z narzędzia ShadowStream powyższe porty muszą zostać udostępnione na firewallu.

Instalacja usługi ShadowStream

Aby zainstalować usługę ShadowStream (również wraz z aplikacją ImageManager o ile nie jest ona zainstalowana na danym
systemie):

1. Uruchom plik ShadowStreamSetup6.exe. 

Plik instalacyjny jest dostępny na stronie Aktualizacje. Możesz skorzystać z  domyślnych ustawień instalacji lub wybrać własne.

Niestandardowe opcje instalacji 
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Ścieżka
instalacji Domyślnie: program files (x86)\StorageCraft\ShdowStream. Aby zmienić to ustawienie kliknij Zmień.

2. Kliknij Zakończ gdy skończy się proces instalacji.
3. Kliknij Start/StorageCraft/ShadowStream Admin Console.

Pojawi się konsola administracyjna:
4. W górnej części po lewej kliknij Połączenie administratora.
5. Kliknij OK, aby się zalogować na domyślne konto “Administrator” korzystając z hasła „password”. 

Ważne: We wcześniejszych wersjach hasło brzmiało “shadowstream”.

Teraz możesz przystąpić do konfiguracji ustawień narzędzia ShadowStream tak, aby możliwe było jego użycie z aplikacją
ImageManager.

Zdalna instalacji konsoli administracyjnej

Konsola administracyjna narzędzia ShadowStream jest instalowana automatycznie wraz z apliakcją ImageManager. Aby móc z
poziomu konsoli zdalnie zarządzać systemem, na którym działa ShadowStream konieczne jest włączenie takiej możliwości na tym
systemie.
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9.1 Konfiguracja narzędzia ShadowStream
Po zainstalowaniu narzedzia ShadowStream:

Zmień hasło administartora
Dodaj użytkownika aby móc wykonywać zadania replikacji
Utwórz zasób udostępniony jako folder docelowy
Skonfiguruj ustawienia portów i udostępnij je na firewallu
Zwiększ limit jednoczesny połaczeń dla przesyłu danych

Zmiana hasła administratora
Pamiętaj aby zmianić domyślne hasło Administratora do serwera ShadowStream. Możesz to zrobić w następujący sposób:

1. Zaloguj się do konsoli administracyjnej.
2. Przejdź do zakładki Użytkownicy.
3. Kliknij Zmień hasło.
4. Wprowadź nowe hasło administratora i kliknij OK.

 Z poziomu konta Administratora możliwe jest jedynie zarządzanie usługą ShadowStream. Aby zadania replikacji były przetwarzane
przez aplikację ImageManager konieczne jest Dodanie nowego użytkwonika.

Dodawanie nowego użytkownika
Aby dodać nowego użytkownika:

1. Przejdź do zakładki Użytkownicy.
2. Kliknij Nowy.
3. W oknie, które się pojawi podaj nazwę i hasło dla użytkownika, a następnie kliknij OK. 

Konfiguracja użytkowników

Możesz zmieniać ustawienia zarówno nowych jak i już istniejących użytkowników:

Ustawienie Opis

Aktywny (Domyślnie: wł) Aktywuje użytkownika.

Użytkownik Oznacza, że dany użytkownik nie jest administratorem.

Administrator Oznacza, że dany użytkownik jest administratorem narzędzia
ShadowStream.

Wymuś
ograniczenia

Uruchamia limity przepustowości dla danego użytkownika.

Szybkość
pobierania

Określa maksymalną szybkość pobierania danych (w Mbps)
dostępną dla danego użytkownika.

Szybkość
wysyłania

Określa maksymalną szybkość wysyłania danych (w Mbps)
dostępną dla danego użytkownika. Zakres sięga od 1 do 1000
lub brak ograniczenia.

Lista użytkowników w zakładce Użytkownicy jest automatycznie aktualizowana po każdej modyfikacji.
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Konfiguracja ustawień
Z poziomu zakładki Ustawienia możliwa jest konfiguracja następujących ustawień:

Przesył danych
Zarządzanie

Ustawienia portów

Ustawienie Wartość

Port kontroli Domyślnie: 4363. O ile polityki na firewallu nie wymuszają użycia innego portu korzystaj z ustawień
domyślnych.

Port transportu Domyślnie: 4365. O ile polityki na firewallu nie wymuszają użycia innego portu korzystaj z ustawień
domyślnych.

Limit jednoczesnych
połączeń

Domyślnie: 5. Ogranicza ilość połączeń z serwerem ShadowStream dostępnych dla użytkowników oraz
dla aplikacji ImageManager.  

Limit jednoczesnych połączeń

Limit jednoczesnych połączeń odnosi się zarówno do połączeń użytkowników jak i połączeń nawiązywanych w procesie replikacji.
Użytkownik wykorzystuje jedno połączenie aby otworzyć konsolę i przeszukać zasób udostępniony. Przeszukanie każdego
dodatkowego zasobu oznacza zużycie kolejnego połączenia. Żadne z tych połączeń nie zostanie „uwolnione” do czasu zamknięcia
konsoli.

Dla każdego aktywnego zadania replikacji aplikacja ImageManager zużywa jedno połączenie. Jeżeli limit jednoczesnych połączeń
jest zbyt niski może się zdarzyć tak, że wykonanie zadania replikacji nie będzie możliwe z powodu braku dostępnych połączeń. Po
trzech nieudanych próbach połączenia w aplikacji ImageManager pojawia się informacja o błędzie. Na tym etapie zadanie replikacji
nie jest jeszcze zakończone. Kolejna próba jego wykonania zostanie przeprowadzona po utworzeniu nowego pliku przyrostowego,
który wymusi zakończenie  zadań konsolidacji i replikacji w aplikacji ImageManager. Ustawienie limitu jednoczesnych połączeń
powyżej sumy wszystkich zadań replikacji oraz wszystkich użytkowników pozwala bez przeszkód dokończyć każde zadanie replikacji.

Zarządzanie

Zaznaczając opcję Pozwól na zdalnie zarządzanie umożliwiasz administratorowi uzyskanie zdalnego dostępu do
konsoli ShadowStream. Ze względów bezpieczeństwa domyślnie ta opcja jest nieaktywna.

Po włączeniu możliwości zdalnego zarządzania możesz skonfigurować następujące parametry:  

Ustawienia Wartość

Port
administracyjny

Domyślnie: 4364.  Port wykorzystywany  do zarządzania przez serwer ShadowStream. O ile polityki na
firewallu nie wymuszają użycia innego portu korzystaj z ustawień domyślnych.

Limit
jednoczesnych
połączeń

Domyślnie: 1. Ilość jednoczesnych połączeń do serwera dostępnych w procesie zarządzania. Ze względów
bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z domyślnych ustawień tego parametru.
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Tworzenie zasobu udostępnionego
Po zainstalowaniu narzędzia ShadowStream dane mogą być replikowane do utworzonego przez to narzędzie zasobu
udostępnionego. Domyślnie jest to folder:

Nazwa: DefaultShare
Lokalizacja:  program files (x86)/StorageCraft/ShadowStream/DefaultShare
Uprawnienia: Share (all)

Folder DefaultShare może zostać wykorzystany jako miejsce docelowe przez aplikację ImageManager, ale istnieje także możliwość
utworzenia jednego lub kilku zasobów udostępnionych aby: 

ułatwić odróżnianie zadań
ograniczyć korzystanie przez użytkowników z ogólnego folderu DefaultShare na korzyść wybranego zasobu udostępnionego.

Aby dodać zasób udostępniony

1. Utwórz folder(y) docelowe na docelowym serwerze ShadowStream.
2. W konsoli ShadowStream wybierz zakładkę Zasoby udostępnione.
3. Kliknij Nowy. 

4. W oknie, które się pojawi podaj stosowne informacje i kliknij OK.
5. Kliknij Wyszukaj aby  wskazać folder docelowy dla tego zasobu.
6. Kliknij na wybrany folder, aby go zaznaczyć.
7. Kliknij Wybierz folder.

Nowy zasób udostępniony zostanie dodany do listy.

Ustawienia zasobu udostępnionego

Możesz skorzystać z następujących opcji w trakcie konfiguracji ustawień nowego zasobu udostępnionego:

Ustawienie Opis

Nazwa

Klikając dwukrotnie na Nazwę można ją zmienić. Należy jednak
pamiętać, że nazwa może być wykorzystywana przez zadanie
replikacji i jeżeli zostanie zmieniona spowoduje to niepowodzenie
tego zadania.

Opis Klikając dwukrotnie na Opis można dodać informacje opisowe o
wybranym folderze udostępnionym.

Lokalizacja

Wyświetla ścieżkę dostępu do danego zasobu udostępnionego.
Zmieniając ścieżkę możesz zmienić folder docelowy dla danego
zasobu. Jeżeli zmienisz lokalizację przenieś zawartość z
poprzedniego folderu docelowego do nowej lokalizacji. Nie wpłynie
to w żaden sposób na zadania replikacji. W ten sposób zyskujesz
pewność, że do folderu nie zostanie ponownie przesłana cała
zawartość zamiast samych aktualizacji.
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Aktywny (Domyślnie: Wł) Tymczasowo deaktywuje zasób udostępniony.
(Aby trwale usunąć zasób udostępniony kliknij Usuń)

Tylko do
odczytu Tworzy zasób udostępniony w trybie tylko-do-odczytu.

Zabezpieczenia
Wyświetla Uprawnienia dla danego zasobu udostępnionego:
 Anonimowy, Zasób udostępniony lub Użytkownik. (Kliknij na
Uprawnienia aby zmienić ich ustawienia). 

Konfiguracja uprawnień dla zasobu udostępnionego:

Aby zmodyfikować uprawnienia dla zaznaczonego zasobu udostępnionego:

1. Kliknij Uprawnienia. 

2. W oknie Uprawnienia dla zasobu udostępnionego skonfiguruj stosowne ustawienia i kliknij OK.
Uprawnienie Opis

Anonimowy
Pełne uprawnienia mają wszyscy użytkownicy za wyjątkiem
użytkowników narzędzia ShadowStream. Ze względów
bezpieczeństwa korzystanie z tej opcji nie jest wskazane.

Udostępniony

Ta opcja ustawiona jest jako domyślna. Pełne uprawnienia w tym
przyapdku mają wszyscy użytkownicy narzędzia ShadowStream.
(Wyjątek stanowią jedynie prawa do zmiany uprawnień do
folderów, które posiadają wyłącznie administratorzy.)

Użytkownika

Możliwy jest wybór konkretnych użytkowników narzędzia
ShadowStream którym przydzielone zostaną uprawnienia do
danego zasobu. Lista uprawnień dostępna jest poniżej pola
Użytkownik.

Informacje w zakładce Zasoby udostępnione są automatycznie aktualizowane po każdej modyfikacji.
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9.2 Użytkownicy i narzędzie ShadowStream
Chociaż głównym zadaniem narzędzia ShadowStream jest wykonywanie zadań replikacji to z poziomu konsoli administracyjnej
użytkownicy mogą również:

sprawdzić czy pliki backupu zostały zreplikowane do lokalizacji zdalnej  
pobrać pliki backupu z lokalizacji zdalnej na swoją stację roboczą
zmienić swoje hasło

Dostęp do konsoli

1. Wybierz Start>StorageCraft>ShadowStream Admin Console.
2. Kliknij Przeszukaj zasób udostępniony jako użytkownik. 

 
3. W oknie, które się pojawi wprowadź informacje dotyczące połączenia i kliknij OK.

Ważne: W narzędziu ShadowStream istnieje odrębna baza użytkowników i zasobów udostępnionych, która nie pokrywa
się z bazą użytkowników i zasobów wykorzystywaną w systemie Windows (nawet w przypadku, gdy na serwerze
docelowym istnieją zasoby Windows).

4.  Wyświetlona zostaje lista katalogów dostępnych w wybranym zasobie udostępnionym: 

Operacje na plikach i folderach

Zależnie od uprawnień nadanych przez administratora użytkownicy mogą wykonywać różne operacje na plikach i folderach:

Ważne: Domyślnie, wszyscy użytkownicy narzędzia ShadowStream mają pełne uprawnienia do zasobów udostępnionych w
tym narzędziu. Nie mają oni jednak możliwości zmiany nadanych uprawnień.

Czynność Rezultat

Dwukrotne kliknięcie na
folder

Powoduje otwarcie folderu i wyświetlenie jego zawartości.

Usuń Powoduje usunięcie wybranych plików/folderów.

Pobierz Powoduje otwarcie okna z lokalnie dostępnymi katalogami umożliwiając wybór miejsca, w którym
chcesz zapisać pobrane pliki.

Odśwież Powoduje odświeżenie list z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło do konsoli ShadowStream

1. Kliknij Zmień hasło użytkownika.  
2. Uzupełnij poniższe dane i kliknij OK.

Pole Komentarz

Server Podaj nazwę lokalnego serwera ShadowStream.

Podręcznik użytkownika aplikacji ImageManager

© 2013 StorageCraft Technology Corporation StorageCraft Support Center Page 51 of 59

http://www.storagecraft.com/support


Port kontroli Domyślnie: 4363. Jeżeli ustawienia domyślne nie zostały celowo zmienione przez administratora
pozostaw je bez zmian.

Nazwa
użytkownika Podaj swoją Nazwę użytkownika.

Hasło Podaj obecne hasło.

Nowe hasło Wprowadź nowe hasło.

Potwierdź nowe
hasło Potwórz nowe hasło.

Przy kolejnym logowaniu do konsoli administracyjnej zostaniesz poproszony o podanie nowego hasła
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10 HeadStart Restore
HeadStart Restore (HSR) umożliwia rozpoczęcie procesu przywracania danych na nowym systemie podczas gdy oryginalny serwer
produkcyjny wciąż pracuje. Jednocześnie tworzone w programie ShadowProtect pliki przyrostowe są nadal dodawane do łańcucha
backupu na oryginalnym serwerze. Dzięki temu okres przestoju spowodowany awarią zostaje znacznie skrócony zwłaszcza w
przypadku systemów przechowujących duże ilości danych (np. liczonych w terabajtach). Więcej informacji na temat użycia HSR
znajdziesz w części Scenariusze użycia HeadStart Restore.

HSR możesz uruchomić z poziomu dostępnej w aplikacji ImageManager zakładki Zadania HeadStart Restore:

Ważne: Nie usuwaj działającego zadania HSR. Zanim usuniesz zadnie najpierw je anuluj. Tym sposobem unikniesz
zawieszenia interfejsu aplikacji ImageManager.

 
Proces HSR składa się z następujących etapów:

Tworzenie zadania HeadStart
Finalizacja zadania HeadStart

Podręcznik użytkownika aplikacji ImageManager

© 2013 StorageCraft Technology Corporation StorageCraft Support Center Page 53 of 59

/support/pl/node/21043
http://www.storagecraft.com/support


10.1 Tworzenie zadania HeadStart
Aby skofigurować nowy proces przywracania skorzystaj z dostępnej w panelu HeadStart Restore opcji Dodaj nowe zadanie
HeadStart.

Kwestie związane z VMware

Aby HeadStart Restore mógł odtwarzać dane na dyski maszyn wirtualnych VMware:

Zamknij wszystkich klientów VMware VSphere zanim spróbujesz połączyć aplikację ImageManager z serwerem ESX.
Jeżeli przy tworzeniu zadania HSR typu ESX jako typ miejsca docelowego wybierzesz ESX/ESXi pola Domena i Udział nie będą
dostępne. Więcej informacji na temat minimalnych uprawnień niezbędnych do tego, aby aplikacja ImageManager mogła
wykorzystywać docelowy serwer ESX znajdziesz w części  Uprawnienia dostępu do serwera ESX.
Darmowa (ograniczona pod względem funkcjonalności) wersja ESXi  nie jest obsługiwana przez aplikację ImageManager.
Aby odtworzyć klaster VCenter, należy wcześniej ustawić prawidłowe uprawnienia dla folderu root VM, w określonym
datacenter.

Ważne: W przypadku tworzenia wirtualnej maszyny w tzw. trybie "minimal virtual machine" w środowisku ESXi, aplikacja
ImageManager nie wyświetli listy folderów (w zakładce Foldery). Wynika to z faktu, iż folder magazynu danych jest inny niż
ten wykorzystywany dla wirtualnej maszyny. Więcej informacji na temat hierarchii folderów w środowisku ESXi znajdziesz w
części Foldery na stronie vSphere Managed Inventory Objects.
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Aby utworzyć nowe zdanie HeadStart Restore

1. W oknie głównym aplikacji ImageManager wybierz agenta oraz folder zarządzany, którego chcesz użyć w danym zadaniu
HeadStart.

2. W panelu Zadania HeadStart Restore kliknij Dodaj nowe zadanie HeadStart.

Ważne: Aby tworzyć automatyczne zadania HSR konieczne jest wykupienie stosownej licencji.

3. W oknie Zadania HeadStart Restore w zakładce Ogólne wybierz lub uzupełnij stosowne ustawienia:  

Nazwa (Opcjonalnie) Podaj opisową nazwę zadania HSR.

Typ Typ woluminu jaki ma zostać utworzony przez HeadStart Restore. Obsługiwane są następujące typy:

VMware VMDK: Tworzy dysk maszyny wirtualnej (VMDK) kompatybilny ze środowiskiem
VMWare.
Microsoft VHD: Tworzy dysk maszyny wirtualnej (VHD) kompatybilny ze środowiskiem Microsoft
Hyper-V oraz Oracle VirtualBox
Wolumin: Tworzy fizyczny wolumin na fizycznym dysku lokalnym.
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Miejsce
docelowe

Typ
Typ miejsca docelowego dla zadania HSR. Obsługiwane są następujące typy miejsc docelowych:

Dysk lokalny  (lokalnie podpięty nośnik)
Dysk sieciowy
Serwer VMware ESX/ESXi (opcja dostępna tylko dla miejsc docelowych VMDK).

Lokalizacja

Lista lokalizacji miejsc docelowych utworzona w oparciu o ich typ. Lokalizacje możesz wybierać z tej listy lub
tworzyć nowe korzystając z opcji Dodaj nową lokalizację. W takim przypadku zostaniesz poproszony o
podanie następujących informacji:ImageManager asks for:

Typ Domyślnie wskazywany jest ostatnio wykorzystywany typ.
Nazwa (Opcjonalnie) Nazwa lokalizacji powinna ułatwiać jej szybką identyfikację.
Serwer Nazwą serwera docelowego może być UNC (dla miejsc docelowych typu VHD) lub adres
IP.

Ważne: W przypadku maszyny wirtualnej (VMDK) kliknij Przetestuj połączenie z serwerem
ESX aby sprawdzić czy połączenie z serwerem docelowy jest aktywne.

Udział Udostępniony na serwerze folder Windows, który ma zostać wykorzystany dla danej
czynności (opcja dostępna tylko dla miejsc docelowych VHD).
Autoryzacja (Domyślnie: wył) Poświadczenia niezbędne (domena/komputer/nazwa NAS, nazwa
użytkownika i hasło) aby aplikacja ImageManager mogła zalogować się do serwera lub zasobu
sieciowego.

Podkatalog
Domyślny podkatalog utworzony przez aplikację ImageManager w miejscu docelowy, w którym
przechowywane są pliki HSR. W razie konieczności nazwa może zostać zmieniona.

Opóźnienie
Odstęp pomiędzy utworzeniem przyrostowych plików backupu w programie ShadowProtect a ich
wykorzystaniem do utworzenia woluminu HSR. Opóźnienie to umożliwia zidentyfikowanie ewentualnych
problemów (błędy systemu, uszkodzenia plików, wirusy itd.) zanim backup zostanie użyty.

Opóźnienie można ustawić w przedziale:

1-23 godzin
1-30 dni

Dodaj nowe woluminy zadania HeadStart Restore

W aplikacji ImageManager istnieje możliwość wykorzystania istniejących plików backupu do utworzenia jednego lub kilku nowych
woluminów HSR.

Aby utworzyć woluminy

1. Przejdź do zakładki Woluminy HeadStart.
2. Kliknij Dodaj nowy wolumin HeadStart. 
3. W oknie Bazowy plik backupu wybierz, plik bazowy który ma zostać użyty i kliknij OK.
4. (Domyślnie, wyświetlona zostaje lista wszystkich plików .spf dostępnych w folderze zarządzanym).
5. Podaj hasło do zaszyfrowanych plików backupu i kliknij Zapisz aby zapisać nowe zadanie HeadStart.

Aby utworzyć zadanie HSR dla serwera ESX/ESXi (Warunkowo)

1. Znajdź docelowy dysk wirtualny (VMDK) korzystając z opcji Kliknij aby wyszukać wolumin.
2. Wybierz dysk wirtualny (VMDK)  i kliknij Wybierz.

Pojawi się okno Narzędzia ESX, w którym możesz: 

Przeszukać serwer ESX pod kontem istniejących dysków wirtualnych (VMDK). 
Tworząc docelowy dysk wirtualny VMDK przy użyciu aplikacji innej niż ImageManager (np. klinta the vSphere) pamiętaj aby
zwiększyć sugerowany minimalny rozmiar dysku o 18 MB w celu wyrównania sektorów w strukturze systemu plików.
Utworzyć nowy dysk wirtualny VMDK w istniejącej maszynie wirtualnej klikając na tę maszynę prawym klawiszem myszy i
wybierając opcję Utwórz nowy dysk wirtualny.
Utworzyć nową maszynę wirtualną w istniejącym zasobie (Resource Pool) klikając na niego prawym klawiszem myszy i
wybierając opcję Utwórz nową maszynę wirtualną. Do nowoutworzonej maszyny możesz dodać dysk wirtualny.
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Ważne: Jedynym parametrem jaki możesz zmienić po skonfigurownaiu i zapisaniu zadania jest hasło do plików backupu.
Aby zmodyfikować pozostałe ustawienia lub rozmiar woluminu konieczne jest usunięcie istniejącego zadania i utworzenie
nowego.

Zadanie HeadStart Restore zostaje uruchomione i pojawia się na liście zadań.

Uwaga: Nie korzystaj z opcji Usuń w przypadku zadania, które rozpoczęło już tworzenie nowego dysku wirtualnego
ponieważ może to spowodować zawieszenie się aplikacji ImageManager. Jeżeli musisz usunąć zadanie najpierw wstrzymaj
jego wykonywanie (Pauza) a dopiero potem kliknij Usuń.
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10.2 Finalizacja zadania HeadStart
Po utworzeniu i uruchomieniu zadania HSR rozpoczyna się proces przywracania woluminu w maszynie wirtualnej. Jednak
przywrócony wolumin nie nadaje się do użycia do czasu finalizacji zadania. (Dzięki temu pewne jest, że użytkownicy nie uzyskają
dostępu do woluminu przed zakończeniem procesu przywracania danych).

Aby sfinalizować zadanie HeadStart

1. W oknie głównym aplikacji ImageManager wybierz agenta i folder zarządzany, dla którego chcesz sfinalizować zadanie HSR.
2. W panelu Zadania HeadStart Restore kliknij Finalizuj  przy tym zadaniu HSR, które chcesz sfinalizować.
3. W oknie Finalizacja uzupełnij wymagane dane i kliknij Finalizuj.

Woluminy
HeadStart Wybierz jeden lub kilka woluminów HeadStart dla których chcesz przeprowadzić finalizację.

Sfinalizuj
do

Dla każdego finalizowanego woluminu HeadStart wybierz stosowny punkt-w-czasie, który chcesz przywrócić.
Po sfinalizowaniu wolumin będzie odzwierciedlał stan z tego momentu.  

4. Kliknij Finalizuj.

Uwaga: Aby sfinalizować niekompletne zadanie HSR użyj Recovery Environment (RE). Przykładowo: Jeżeli skonfigurujesz
zadnie HSR w aplikacji ImageManager, a następnie aplikacja ulegnie awarii zadanie to nie zostanie z niczym połączone, a jego
użycie z niewykorzystanymi (obecnymi lub przyszłymi) plikami przyrostowymi podobnie jaki jego finalizacja nie będą
możliwe. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest więc skorzystanie z RE.

 

Aby przygotować wolumin HSR do uruchomienia w maszynie wirtualnej

Po sfinalizowaniu zadania wykonaj następujące czynności aby móc uruchomić wolumin HSR w maszynie wirtualnej:

Dodaj dysk wirtualny do maszyny wirtualnej. (Szczegóły tego procesu mogą się różnić zależnie od oprogramowania maszyny
wirtualnej. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji swojej maszyny wirtualnej.)

Ważne: Jeżeli sfinalizowane zadanie było zdaniem typu ESX/ESXi Server możesz ten krok pominąć.  

W przypadku woluminu rozruchowego postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Kategoria Uprawnienia

HSR
maszyny
fizycznej

1. Wyedytuj ustawienia maszyny wirtualnej i wybierz stosowny system operacyjny gościa. 
2. Uruchom Recovery Environment. 
3. Uruchom Hardware Independent Restore (HIR) i skonfiguruj ustawienia sprzętu zapisane w pliku dysku
wirtualnego tak, aby pokrywały się one z ustawieniami maszyny wirtualnej. (Więcej informacji na temat
Recovery Environment i HIR znajdziesz w  Podręczniku użytkownika Recovery Environment.) 

Ważne: Aby skorzystać z RE na serwerze ESX, muszisz przesłać plik ISO środowiska na dysk hosta.
Skonfiguruj ustawienia maszyny wirtualnej tak, aby CD-ROM czytał z przesłanego pliku ISO. Podczas
uruchamiania maszyny, upewnij się, że pierwszym urządzeniem bootującym jest napęd CD-ROM, lub że
z niego zostanie uruchomiony system.

4. Ponownie uruchom maszynę wirtualną i poczekaj aż system operacyjny uruchomi się z dysku wirtualnego
VMDK.

HSR
maszyny
wirtualnej

1. Wyedytuj ustawienia maszyny wirtualnej i wybierz stosowny system operacyjny gościa. 
2. Uruchom maszynę wirtualną i poczekaj aż system operacyjny uruchomi się z dysku wirtualnego VMDK.

Po przywróceniu danych

Po sfinalizowaniu zadanie może zostać wyłączone bądź usunięte dzięki czemu możliwe będzie ponownego wykorzystanie licencji.
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11 Przeszukiwanie plików backupu
Korzystając z usługi Przeglądania plików backupu masz wgląd w archiwum tworzenia backupu.

Z informacjami na temat plików backupu utworzonych danego dnia możesz się zapoznać w panelu Pliki backupu.

W tym samym panelu możesz także: 

Używając strzałek  wyszukać w kalendarzu konkretną datę. Domyślnie wyświetlana jest bieżąca data.
Używając strzałek lewo  prawo  poruszać się wzdłuż linii czasu.
Zaznaczając ikonę przedstwiającą wybrany plik backupu podejrzeć ogólne informacje na jego temat. (ikona pliku backupu
pojawia się na linii czasu zawsze, gdy w wybranym folderze zarządzanym tworzony jest backup).

Podręcznik użytkownika aplikacji ImageManager

© 2013 StorageCraft Technology Corporation StorageCraft Support Center Page 59 of 59

http://www.storagecraft.com/support

	Table of Content
	1 ImageManager – informacje ogólne
	1.1 Funkcje dostępne w aplikacji ImageManager
	1.2 Nowości w tej wersji
	1.3 Scenariusze użycia HeadStart Restore

	2 Instalacja aplikacji ImageManager
	2.1 Wymagania systemowe
	2.2 Uaktualnienie aplikacji ImageManager z wersji 4.x lub 5.x
	2.3 Instalacja
	2.4 Aktywacja funkcji dodatkowych

	3 Interfejs użytkownika
	3.1 Panel nawigacyjny
	3.2 Panel folderów zarządzanych
	3.3 Usługi

	4 Konfiguracja aplikacji ImageManager
	4.1 Zarządzanie ustawieniami folderów
	4.2 Łączenie z agentem
	4.3 Konfiguracja agenta
	4.4 Tworzenie folderu zarządzanego
	4.5 Configuring ImageManager Notifications

	5 Weryfikacja plików backupu
	6 Konsolidacja plików backupu
	7 Ustawienia retencji
	8 Replikacja plików backupu
	9 Instalacja ShadowStream
	9.1 Konfiguracja narzędzia ShadowStream
	9.2 Użytkownicy i narzędzie ShadowStream

	10 HeadStart Restore
	10.1 Tworzenie zadania HeadStart
	10.2 Finalizacja zadania HeadStart

	11 Przeszukiwanie plików backupu

