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Guia de Iniciação Rápida
Este guia tem o propósito de apresentá-lo a uma configuração base do IBM Tivoli Storage Manager
FastBack.

Visão Geral do Produto
O Tivoli Storage Manager FastBack fornece diversas funções com o propósito de fazer backup e restaurar dados com capturas
instantâneas. O backup de todos os dados é feito no nível de bloco de disco em capturas instantâneas integrais e incrementais.
Depois do backup de dados, esses dados podem ser restaurados novamente a um disco ou montados como um volume virtual
para uma restauração de arquivo individual.

1 Etapa 1: Acesse o Software e a Documentação
Para fazer o download do produto a partir do IBM Fix Central, siga as instruções no documento de download disponível
em http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24026522.

Para obter a documentação completa, incluindo instruções detalhadas de instalação e configuração, consulte o Tivoli
Storage Manager FastBack: Guia do Usuário e de Instalação no Centro de Informações do Tivoli Storage Manager FastBack:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tsmfbinf/v6/index.jsp

2 Etapa 2: Avalie a Configuração do Hardware e do Sistema
Para localizar os requisitos detalhados do sistema, inicie aqui: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21315086.

3 Etapa 3: Revise a Arquitetura Base
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4 Etapa 4: Instale o IBM Tivoli Storage Manager FastBack
O Tivoli Storage Manager FastBack consiste nos seguintes componentes e serviços: FastBack Server, FastBack Client,
FastBack Mount, FastBack Watchdog, FastBack Disaster Recovery Server, FastBack Reporting, FastBack Manager, Central
Control Station e Administrative Command Line. Esses componentes e serviços podem ser instalados nos sistemas
operacionais Microsoft Windows suportados. Alguns desses componentes e serviços, por exemplo, FastBack Client e
FastBack Manager, podem ser instalados nos sistemas operacionais Linux suportados.

Use as seguintes diretrizes ao instalar esses componentes e serviços:
v Ao fazer upgrade do FastBack Server e do FastBack Client, atualize o FastBack Server primeiro.
v A versão do FastBack Server deve ser maior ou igual à versão do FastBack Client.
v Se você instalar um FastBack Disaster Recovery Server, a versão do FastBack Disaster Recovery Server deverá ser

superior ou igual à versão do FastBack Server.
v (Windows® somente) Ao executar o processo de instalação ou upgrade, use um ID de logon do Windows com

autoridade de Administrador.
v (Linux® somente) Execute o processo de instalação como usuário root. O perfil do usuário root deve ser originado. Se

você usar o comando su para alternar para root, use o comando su - para originar o perfil root.

Para instalar os componentes Tivoli Storage Manager FastBack em um sistema operacional Windows ou Linux suportado,
execute as etapas a seguir:
1. Faça o download do pacote de códigos a partir do IBM Fix Central.
2. Na pasta para o Tivoli Storage Manager FastBack, vá para a pasta que corresponde à arquitetura do sistema. Por

exemplo, se o sistema for executado com arquitetura de 32 bits, vá para a pasta X86.
3. Inicie o programa de instalação. Conclua o processo de instalação para o tipo de instalação escolhida.

Instruções detalhadas de instalação para cada tipo de instalação são fornecidas no Tivoli Storage Manager FastBack:
Guia do Usuário e de Instalação. Consulte a seção intitulada Instalando. Este documento está disponível no Centro de
Informações do Tivoli Storage Manager: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tsmfbinfo/v6/index.jsp

Informações Adicionais

? Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos:
v Página da Visão Geral do Produto IBM® Tivoli Storage Manager FastBack:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr-fastback/
v Suporte técnico do IBM Tivoli Storage Manager FastBack:

http://www.ibm.com/software/tivoli/support/storage-mgr-fastback/
v Produtos relacionados ao IBM Tivoli Storage Manager:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr/product-links.html
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