Īsa lietošanas pamācība datu rezerves
kopēšanai: Backup Archive Client
instalācija Windows vidē
1. SOLIS
1.1. Lai uzsāktu datu rezerves kopijas Backup Archive Client (BAclient) instalēšanu, spiediet uz šo saiti un
veiciet instalācijas lejupielādi. https://www.deac.eu/atbalsts/lietosanas-pamacibas/instalacijasfaili/instalacijas-faili.html
No visa saraksta ar dažādiem failiem izvēlieties exe* formāta failu, kurš ir bez valodas apzīmējuma. Nepieciešamais
lejupielādes fails parasti ir vislielākais pēc apjoma (piemēram, 321 MB). Pārējie faili, kas ir atrodami mapē, ir
interfeisa valodas faili (piemēram, ar apzīmējumu faila nosaukumā ar ESP, FRA, utt.), kurus Jūs varat izvēlēties un
instalēt pēc nepieciešamības. Tāpat šeit ir atrodam divi faili, kuru nosaukumi satur vārdu README - šajos failos būs
papildu informācija un norādes uz dokumentāciju.

1.2. Lejupielādēto instalācijas failu izpildām. Izvēlieties, kur glabāt atarhivētos instalācijas failus. Spiediet Next.
Pēc instalēšanas beigām šo mapi un lejupielādēto instalācijas failu var dzēst.

1.3. Izvēlēties instalēšanas interfeisa valodu. Spiediet OK.

2. SOLIS
2.1. Ja būs nepieciešamas papildus Microsoft komponentes, tad tās piedāvās uzinstalēt. Spiediet Install.

2.2. Lai turpinātu instalēšanas procesu, spiediet Next.

3. SOLIS
Izvēlieties noklusēto mapi, kā arī
Zemāk pievienoti vairāki ekrānšāviņi.
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4. SOLIS
Lai pabeigtu instalāciju, spiediet Finish.

5. SOLIS
5.1. Veiciet BAclient konfigurāciju, izmantojot sagatavoto konfigurācijas faila paraugu. Aktuālais faila paraugs
ar nosaukumu dsm.opt atrodas šeit: ftp://ftp.backuppro.eu/Windows/BA/v7r1/.

5.2. Iekopējiet un saglabājiet failu mapē, kur tika veikta BAclient instalācija. Ja instalācijas procesā esat
atstājuši noklusēto BAclient mapi, tad
konfigurācijas faila paraugs jāiekopē šeit: C:\Program
Files\Tivoli\TSM\baclient
5.3. Konfigurācijas fails jāatver teksta redaktorā (piemēram, notepad).

5.4. Custom settings sadaļā obligāti jāaizpilda lauki, kas ir atzīmēti ar “?” zīmi:
a) NODENAME: Info sk. klientu portālā https://portal.backuppro.eu, sadaļā ar nosaukumu TSM Node
id.
b) TCPSERVERADDRESS: Info sk. klientu portālā https://portal.backuppro.eu, sadaļā ar nosaukumu
TSM server address.
Ievadu, kā uzsākt darbu ar vadības sistēmas lietošanu, sk. šeit.

5.5. Additional Settings sadaļā var ieslēgt papildu iespējas (ssl, kriptēšanu, kompresiju, citu “management
class”). Šie uzstādījumi nav jāmaina, ja nav nepieciešamība.

5.6. Default Include/Exclude settings sadaļā var mainīt izslēgšanas sarakstus. Šos uzstādījumus varat pielāgot
savām vajadzībām, bet var atstāt noklusētās vērtības.

5.7. Default settings sadaļā norādīti konfigurācijas noklusējuma parametri. Šie uzstādījumi nav jāmaina, ja
nav nepieciešamība.

6. SOLIS
6.1. Pirmo reizi pieslēdzoties datu rezerves kopēšanas sistēmai, ir nepieciešams norādīt lietotāja id un paroli.
a) User id: TSM Node id vai node nosaukums. Sk. 4.4. punktu.
b) Password: Nodespassword, ko portāls automātiski uzģenerēja, izveidojot jaunu node. Sk.4.4. punkta
“c” apakšpunktu “Īsa lietošanas pamācība datu rezerves kopēšanai: BaaS vadības sistēmas portāls”
šeit.

6.2. Pirmo reizi pieslēdzoties sistēmai, drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešams veikt paroles maiņu. IBM
Tivoli Storage Manager logā izvēlieties opciju Utilities un izkrītošajā logā izvēlieties Change Password… .

6.3. Ievadiet pašreizējo paroli. Izveidojiet, ievadiet un apstipriniet jauno paroli. Spiediet Change.

7. SOLIS
7.1. Uzstādiet un veiciet konfigurāciju pakalpojumam, kas pārvaldīs automātisku rezerves kopēšanu veikšanu
pēc grafika. Lai to izdarītu, atveriet TSM Backup-Archive GUI aplikāciju.
7.2. IBM Tivoli Storage Manager logā izvēlieties opciju Utilities un izkrītošajā logā izvēlieties Setup Wizard.

7.3. TSM Client Configuration Wizard logā izvēlieties opciju Help me configure the TSM Client Schedule.
Spiediet Next.

7.4. Lai turpinātu uzstādīt grafiku pārvaldības servisu, spiediet Next.

7.5. Pievienojiet jaunu pakalpojumu datu rezerves kopēšanas grafika pārvaldībai, izvēloties opciju Install a
new or additional schedule. Spiediet Next.

7.6. TSM Schedule Name lauku atstājam pēc noklusējuma. Rekomendējam aktivizēt opciju Use the Client
Acceptor daemon (CAD) to manage the scheduler, ja izmantojat noklusēto konfigurācijas parauga failu,
neaktivizējot ssl opciju. Spiediet Next.

7.7. Tālākajos konfigurēšanas soļos izvēlieties noklusētās vērtības, spiežot Next. Zemāk pievienoti vairāki
ekrānšāviņi.

7.8. TSM Client Configuration Wizard logā ievadiet nepieciešamos pieejas datus:
a) Node Name: TSM Node id vai node nosaukums, kuru norādījām iepriekš šajā instrukcijā. Sk. 6.1.
punktu.
b) TSM Password: node parole, kura tika nomainīta saskaņā ar punktu 6.3.
c) Spiediet Next.

7.9. Izvēlaties “Automatically when Windows boots”. Spiediet Next.

7.10. Lai uzstādījums būtu pieejams uzreiz pēc instalācijas, nākamajā logā atzīmējiet aktīvu joslu Yes.

7.11. Apstipriniet norādītos parametrus. Spiediet Apply.

7.12. Pabeidziet datu rezerves kopiju grafika parametru uzstādīšanu. Spiediet Finish.

8. SOLIS
Manuāla datu rezerves kopēšanas veikšana (backup)
8.1. Pēc BaaS uzstādīšanas soļu veikšanas, veiciet izvēles (manuālo) datu rezerves kopiju veidošanu, tādējādi
pārbaudot, vai programma korekti uzstādīta, kā arī, lai ievadītu kriptēšanas atslēgu. Izvēlieties opciju Backup.

8.2. Izvēlieties failus, kuriem vēlaties veikt datu kopiju, atzīmējiet to un augšējā izvēlnē spiediet Backup.

8.3. Ievadiet kriptēšanas atslēgu. Kriptēšanas atslēga ir Jūsu izvēlēta parole, ar kuras palīdzību tiks kriptēti
dati un tikai ar tās palīdzību varēs piekļūt rezerves kopijām. Atslēga pēc noklusētajiem uzstādījumiem tiek
saglabāta lokāli, lai varētu notikt automatizēta rezerves kopēšana.
Brīdinājums. Glabājiet kriptēšanas atslēgu drošā vietā, jo bez atslēgas nevarēs atjaunot datus!

8.4. Jums parādīsies atskaite par veikto datu rezerves kopiju.

9. SOLIS (pēc izvēles)
Datu atjaunošana (Restore)
9.1. Lai atjaunotu datus, spiediet Restore.

9.2. Lai varētu izvēlēties neaktuālās rezerves kopēšanas (dzēstās vai izmainītās) versijas, izvēlieties View, tad
Display active/inactive files.

9.3. Lai varētu atjaunot failus, atzīmējiet kādu konkrētu failu vai vairākus failus, kuriem nepieciešama
atjaunošana. Spiediet Restore.

9.4. Izvēlieties un atzīmējiet atjaunoto failu atrašanās vietu. Tā var būt gan iepriekšējā failu atrašanās vieta,
vai arī var izvēlēties citu failu uzglabāšanas vietu. Spiediet Restore.

9.5. Jums paradīsies ziņojums par veiksmīgu failu atjaunošanos, kā arī atskaite par atjaunotiem failiem.

