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แนะนําการใชงาน NetBackup 1 
(Introduction to NetBackup) 
 
 

ในบทนี้ไดนําเสนอบทนําของ NetBackup และมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 ภาพโดยรวม 
 สวนตอประสานตางๆสําหรับระบบการจัดการ NetBackup 
 สวนการติดต้ังอุปกรณควบคุมระบบการจัดการ NetBackup 
 การใชงานอุปกรณควบคุมระบบการจัดการ NetBackup 
 การปรับแตงการใช NetBackup โดยไมใช Wizards 

 

ภาพโดยรวม Overview 
 

NetBackup ใหประสิทธิภาพสูงสําหรับการสํารองขอมูล (backup) และ การนําขอมูลที่
ถูกเก็บไวมาใสคืน (restore) สําหรับติดต้ังไดหลาย platform รวมไปถึง ไมโครซอพท
วินโดวส(Microsoft Windows), ยูนิกซ (UNIX) และ ระบบ เน็ทเเวร (NetWare) 

 
ผูติดต้ังสามารถตั้งตารางเวลา Backup ขอมูลอัตโนมัติไมจําเปนตองมานั่ง Backup
ขอมูลคอมพิวเตอรฝงไคลเอ็นท (Clients) ในระบบเน็ทเวิรคตลอด การ Backup ขอมลู
แบบนี้อาจเปนแบบ Full  คือ Backup ทั้งเครื่องทัง้ระบบ หรือเปนแบบ incremental   
เปนการ Backup เฉพาะ File ที่มีการเปลี่ยนแปลง การ Backup เหลานี้ถูกจัดการโดย
เครื่องเซิรฟเวอรแมขาย ( NetBackup Master Server) 

 
ผูใชงานสามารถ Backup ขอมูลตางๆ และ Restore จากคอมพิวเตอรที่กําลังใชงานอยู ผูใชยัง
สามารถบันทึกแฟมเอกสารสําคัญตางๆ   ถาการ Backup ขอมูลสมบรูณแลวสามารถลบ
ไฟลขอมูลเดิมในแผนดิสกทิ้งได  เมื่อเริ่มตนใชงาน ระบบปฏิบัติการของผูใช จะถูกจัดการ
โดย NetBackup Server   
 
ซอฟแวรจัดการ มีเดีย (Media) ของ NetBackup จัดการ มีเดีย และบันทึกอุปกรณตางๆ 
( devices ) 
โดยแขนกล Robots ไมตองยุงเกี่ยวในสวนของผูบรหิาร, โอเปอรเรเตอร หรือผูใชงาน
ไดรฟ สแตนดอโลน Standalone drives  (ที่ไมอยูใน Robot) นั้น บรรจุมีเดียอยาง
เหมาะสม ไมตองใช intervention. 
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ภาพโดยรวม 
 
 

NetBackup รวมถึงซอฟแวรสําหรับเครื่อง Server และคอมพิวเตอรฝงไคลเอ็นท 

♦ ซอฟแวรเครื่อง Server  อยูบนคอมพิวเตอรซึ่งจัดการอุปกรณที่ใชบันทกึ 

♦ ซอฟแวรในฝงไคลเอ็นท (Client Software) อยูบนคอมพิวเตอรที่ตองการทําการ 
Backupขอมูล เครื่องServer ยังประกอบไปดวยซอฟแวรไคลเอ็นท ซึ่งสามารถ 
Backup ขอมูลไดเชนเดียวกับซอฟแวรไคลเอ็นทอื่นๆ 

 

 
 
 
 

 
NetBackup servers  และไคลเอ็นท สามารถ เปน แพลทฟอรม (platform) อันใดอันหนึ่ง 
ดังอธิบายไวใน sheet ขอมูล  และ บทแนะนาํผลิตภัณฑอยางยอ 
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NetBackup  สนับสนุนการใชงาน ทั้ง Master Server และ Media Server   โดย  
Master Server จะจัดการสํารองขอมูล (Backup)  การจัดเก็บถาวร (archives) และ การ 
นําขอมูลที่ถูกเก็บไวมาใสคืน (restore) Media Server เปนการเพิ่มการจัดเก็บ โดยให 
NetBackup ใช พืน้ที่จัดเกบ็ บันทึกอุปกรณตางๆ ที่มนัควบคุมอยู  Media Server  
หลายๆตัว ชวยกระจายการทํางานไปยัง Network ที่มีการใชงานโหลด 

 
 

 
 
 
 
 

ชวงที่กําลัง Backup หรอื การบันทึกขอมลู อยู  เครือ่งคอมพิวเตอรฝงไคลเอน็ท สง
ขอมูลที่ทําการ Backup ;สงผานระบบเน็ทเวิรค ไปยง NetBackup Server ซึ่งมีชนิดของ
การจัดเก็บเฉพาะของ ไคลเอ็นท ความจุของขอมูล ใชในชวงทําการ จัดโครงแบบของ
ระบบ (ตัวอยางเชน 4 mm tape) 
 
ชวงที่มีการ Restore นั้น ผูใชงานสามารถ browse และ เลือกไฟล หรอืไดเรคทอรี่ ซึง่
ตองการกูคืน NetBackup พบไฟล และไดเรคทอรี ่ที่ตองการแลวจะ restore ทั้งหมดไว
บน disk ฝง ไคลแอนท 
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สวนตอประสานตางๆสําหรับระบบการจัดการ NetBackup 
 
 

สวนตอประสานตางๆสําหรับระบบการจัดการ NetBackup 

( NetBackup Administration Interfaces) 
 
ระบบจัดการ NetBackup มีตัวเลือกหลาย interface ในขณะที่กําลังดําเนินการอยูนั้น 
Interface ทั้งหมด มี ความจุพอๆกัน  ตัวเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยูกับ การใชงานของแตละ
บุคคล และ workstation ที่เอื้ออํานวยตอ ผูบริหาร 

♦ อุปกรณควบคุมระบบการจัดการ NetBackup 
ดวย Java-based  สวนติดตอผูใชกราฟฟคนั่นคอืเริ่มโดยใชคําสั่ง jnbSA. ซึ่งเปน
อุปกรณควบคุมที่แนะนํามา และ ใชอางอิง โดยขั้นตอนการดําเนินงานสวนใหญ และ 
ดังตัวอยางในคูมือนี้  

♦ Character-based, Menu Interface 
สวนนี้เริ่มตนโดยใชคําสั่ง bpadm ซึง่ สามารถใชไดจากทุก terminal ( หรือโปรแกรม 
terminal emulator บนวินโดวส) เรยีกวาเปนนิยาม termcap หรอื terminfo   

♦ Command Line 
คําสั่ง NetBackup สามารถเขาไปที่ระบบจัดการ หรือใชงานในสคริป สําหรับการ
ทํางานของขอมูลที่สมบรูณแบบ บนคําสัง่ NetBackup ทั้งหมด, ใหดูที่คูมือ, 
NetBackup Commands for UNIX 
ใชคําสั่ง UNIX man command เพื่อดูคําสั่งทางอินเตอรเนท็ 

โปรแกรมผูบรหิาร NetBackup ทั้งหมด และคําสั่งตางๆ ตองใช Root – User โดยคา
พื้นฐาน ถาจําเปนที่จะมี Nonroot administrators  

 
เปนไปไดที่จะแสดง console บน Java-capable UNIX platform และ แสดง บน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส โดยใช third-pary X terminal emulation software. 

 
หมายเหตุ จากNetBackup เวอรชั่น 4.5 ลงมานั้น ไมไดรวม หรือ สนับสนุน Motif interfaces: xbpadm, 

xbpmon, xvmadm, และ xdevadm เหมือน เวอรชั่นเกาๆ หากพยายามแกไข NetBackup โดย copy เอา 
Motif เหลานี้ไปไว NetBackup เวอรชั่นลาสุดจะทําใหคาที่ตั้งไวผิดไป  
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สวนตอประสานตางๆสําหรับระบบการจัดการ NetBackup 
 
 

การติดต้ังอุปกรณควบคุมระบบการจัดการ NetBackup 
 

NetBackup จัดเตรียมสองอุปกรณควบคุมระบบการจัดการภาษาจาวาพื้นฐาน ผานสิ่งที่
ผูบริหารสามารถจัดการNetBackup   สําหรบัอุปกรณควบคุมระบบตางๆสามารถวิ่งบน
ระบบใดระบบหนึ่งดังตอไปนี ้

♦ โดยการสนับสนุนโดยตรง ของ NetBackup –ภาษาจาวา บนระบบยูนิกซ โดย run 
/usr / openv / java / jnbSA & 

♦ บนการสนับสนุนระบบวินโดวสนั้นมี NetBackup- Java Windows แสดงอุปกรณ
ควบคุมระบบที่ติดต้ัง Windows Display Console นั้นจะไมติดต้ังอัตโนมัติ บนระบบ
วินโดวส  การติดต้ังมี NetBakup หลัก สําหรับ การติดต้ัง Screen บนวินโดวส 

 
 

การแสดง NetBackup-Java Interface บน ระบบปฏิบัติการ UNIX 
( Running the NetBackup-Java Interface on a UNIX System ) 
 

ตองต้ังการทํางาน Window manager เพื่อให active  เฉพาะเมื่อเวลาคลิ๊ก ไมตองต้ัง
โฟกัสอัตโนมัติ (auto – focus), ซึ่งเปนสาเหตุใหวินโดวสถูกกระตุนโดยการเคลื่อนยาย
งายๆตัวชี้บนวินโดวส  NetBackup-Java interfaces จะไมว่ิงหากมีการต้ัง auto-focus 
ใหใชงานได 

 
ตอไปนี้เปน โครงสรางโดยทั่วไป เพื่อการติดต้ัง focus อยางถูกตอง บน CDE 
(Common Desktop Environment) ในสวนการจัดการวินโดวส   ซึ่งมักนยิมจัดการ
วินโดวส สําหรับ NetBackup-Java applications. 

 เพื่อเตรียม CDE (Common Desktop Enviroment) สําหรับ NetBackup-Java 
interfaces. 
1. บน panel ดานหนา ใน CDE window, ให คลิ๊ก ไอคอน Style Manager 

Control จะปรากฏ Toolbar ของ Style Manager  
2. บน Style Manager Toolbar, ให คลิ๊ก ไอคอน Window control จะปรากฏ 

Manager – Window dialog 
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สวนตอประสานตางๆสําหรับระบบการจัดการ NetBackup 
 
 

3. ใน Style Manager – - window dialog, ให คลิ๊ก ตรงปุม Click In Window to 
Make Active  

4. คลิ๊ก OK 
5. คลิ๊ก OK เมื่อ มีคําถามวาให Restart the Workspace Manager 

 
 

 เพื่อเริ่มตนการใชงาน NetBackup-Java Administration Console บน NetBackup-
Java ในระบบปฏิบัติการ UNIX 

 
1. ให Log in สวน root บน NetBackup 

เครือ่งฝงไคลเอน็ท  หรือ server ที่
คุณตองการเริ่ม NetBackup 
Administration Console. ไคลเอน็ท 
หรอื Server นั้นตอง เปน 
NetBackup-Java capable. 

2. เริ่ม console โดยพิมพ:             
/user /openv /java/jnbSA &  แลว
หนา Login จะปรากฏขึน้ 

3. พิมพชื่อ host ของ Server UNIX 
เครื่องแม ซึง่คุณตองการบริหาร 
NetBackup 

 

  
การระบุ host ก็สามารถทํางาน 
Version เดียวกับ NetBackup ซึ่ง 
console ถูกใชงาน 

 

หมายเหตุ  NetBackup Server หรือ ไคลเอ็นทที่คุณเจาะจงไปบน login dialog ของ   NetBackup-Java 

console ตอง run อยูในเวอรชั่นเดียวกันกับ NetBackup ซ่ึง ติดตั้งบนเคร่ืองที่คุณไดทําการใช
งาน NetBackup-Java console 

 
4. ระบุ User name และ password แลวคลิก๊ Login สวนนี้จะทําใหคุณเขาไป

โปรแกรม NetBackup-Java application server บน Server ที่เจาะจง 
NetBackup Administration Console จะปรากฏขึ้น โปรแกรม Console จะ
ดําเนินการติดตอไปยัง server ที่คุณเจาะจงไว เพื่อให session ปจจุบัน คงอยู 

5. เริ่มตน utility โดย การคลิ๊กตรง scope pane 
6. ถาคุณตองการที่จะ จัดการกับ NetBackup Sever เครื่องอื่น สามารถทําได

โดย เลือก File > Change Server เพื่อเลือกทํา NetBackup Server ที่
ตองการเปลี่ยนคาที่ต้ังไว 
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หมายเหตุ   NetBackup Administration Console สนับสนุน การแสด remote X 

Windows ระหวาง ระบบ platform เดียวกัน  ตัวอยางเชน  เราสมมุติใหคุณอยูบนระบบ Solaris 
ที่ตั้งชื่อวา Tiger และซอฟแวร NetBackup-Java อยูบนระบบ Solaris ที่ตั้งชื่อวา Shark ดังน้ี 
คุณสามารถแสดงสวน Interface บน Tiger โดยปฎบัิติ rlogin ไปถึง Shark และ Run คําสั่ง 
jnbSA - d tiger อยางไรก็ตาม  ถา shark คือระบบ HP ,  คุณสามารถแสดง jnbSA เจาะจง บน 
Shark  นอกจากนี้ ระบบซ่ึง console ถูกแสดง จําเปนตอง run เวอรชัน ของระบบปฏิบัติการ ซ่ึง
สนับสนุนโดย Console. อางอิงถึง การบันทึก NetBackup สําหรับเวอรชันใหการ support ตางๆ, 
รวมถึง required patches.  คําสั่ง jnbSA ถูกบรรยายในคําสั่ง NetBackup สําหรับ UNIX guide. 

 

 
 

Running the Java-Based Windows Display Console 
 
NetBackup-Java Windows Display Console มีอยูใน ซอฟแวรของ NetBackup.  
วินโดวสแสดงอุปกรณควบคุม ผูใชงาน NetBackup -Java interface เพื่อที่จะ บรหิาร 
servers NetBackup ของ UNIX เมื่อ NetBackup-Java capable UNIX system ไม
สามารถใชได  ดูที ่ คูมือการติดต้ัง NetBackup สําหรับเปนขอมูลเพื่อทําการติดต้ัง 
Windows display console. 

 
Windows Display Console สามารถใชโดยตรงเพื่อบรหิาร NetBackup UNIX หรือ 
Window server  มันยังเปนไปไดที่จะใช point - to - point (PPP) เชื่อมระหวาง 
Console ที่กําลังแสดงอยู และ Server อื่นๆ  

 
 

 เริ่มตน Windows Display Console 
 

1. บนระบบวินโดวสที่ซึ่ง Windows Display Console ถูกติดต้ัง และถูกแกไข,   
เลือก Start > Programs >   VERITAS  NetBackup > NetBackup – Java  บน host.  
Host คือ คาพืน้ฐานที่ทําการจดัการ NetBackup Server ตามที่ไดต้ังคาระหวางการ
ติดต้ัง 

2. ตรงหนาจอ login สําหรับ NetBackup Administration Console ปรากฏ, การ
แสดงชื่อเจาของบาน เพื่อแสดงระบบปฎิบัติการ Remote,  log inเขาไปใน
เครื่อง server อื่นๆโดยพิมพของเจาของบานชื่อ Host อื่นๆ ในฟอรม,  หรือ
โดยเลือก ชื่อ Host จาก Drop-down list 
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3. พิมพ User name และ Password เมื่อ Login เขาไปในเครื่อง Windows 
server, กรอกทั้ง ชื ่โดเมน ของ Server และ ชื่อผูใช   
domain_name \ user_name  
ชื่อ โดเมน นัน้ใหระบุ โดเมนของ NetBackup host. วิธีนี้ไมจําเปน ถา 
NetBackup host ไมเปน  member ของ โดเมน 

 

 
 
 

4. คลิ๊ก Login เพื่อเขาไปยังโปรแกรม NetBackup-Java Application Server 
บน Server ที่ไดเจาะจงไว  โปรแกรมสวน interface ดําเนินตอ เพือ่ติดตอ
ผานเครื่อง Server ที่เจาะจงในจอ Login ให session ปจจุบัน ดําเนินอยู 

 
หมายเหตุ  Host พื้นฐานคือ Host ลาสุดที่ login เขาไปไดสมบูรณแบบ  ชื่อของ Host อื่นๆที่

ถูกล็อคเขาไปในที่มีdrop-down list  
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การดําเนินการเครื่องเซิรฟเวอรระยะรีโมต 

Administering Remote Servers 
 

หาก site ประกอบดวย NetBackup master server มากกวา 1 ตัว  ระบบ สามารถ ถา
ที่ต้ังบรรจุอยางมากกวาหนึ่ง NetBackup เครื่องแมขายหลัก, ระบบสามารถถูกแกไข
เพื่อวาเครื่องแมขายหลายอันสามารถถูกเขาถึงจากหนึ่ง NetBackup อุปกรณควบคุม
ระบบผูบริหาร 
 
การชี้บอกเครือ่งแมขายระยะไกลสามารถทําการใชสิ่งหนึ่งของวิธีดังตอไปนี้ 
 

♦ ใช File > Change Server menu command 

♦ ใช NetBackup-Java Administration Console และ ชี้เฉพาะ remote system 
ตอเมื่อเขาไป login ใน NetBackup 
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การใชงาน NetBackup Administration Console 
 

อุปกรณควบคุมระบบการจัดการ NetBackup จัดเตรียม graphical user interface ซึ่ง
ผูบริหารสามารถจัดการ NetBackup ได สําหรับ Interface สามารถใชงานบนระบบ 
NetBackup -Java 

 

Master Server 
ขอมูลในอุปกรณควบคุมระบบการ
จัดการ NetBackup ใชกับเครื่อง 
Server นี้เทานั้น 
Backup, Archive and Restore 
ปฎิบัติการในฝงไคลเอ็นทสําหรับ
ระบบนี ้
Activity Monitor 
แสดงขอมูลเกีย่วกับงาน 
NetBackup  และจัดเตรียมหนวย
ควบคุมงานนั้นๆจํานวนหนึ่ง 
NetBackup Management 
บรรจุเครื่องมือสําหรับการสราง 
และการดูรายงาน, หากเกิดการ
แกไข, หนวยทีใ่ชบันทึกCatalog 
Backups  และเครื่องมือสําหรบั
แกไข Master Server, Media 
Server และ  client properties. 
Media and Device Management 
บรรจุเครื่องมือสําหรับจัดการ 
Media และ Device ตางๆ ซึง่ 
NetBackup ใชเพื่อเก็บ backup 
ตางๆ  
Access Management 
เนื้อหาสาระของจุดนี้คือสวน บริหารความปลอดภัย Security Administrator เมื่อ สวนประกอบ  VxSS 
และ NetBackup เขาถึงหนวยควบคุมที่ถูกแกไข 
 
 

Additional licenses utilities 
ปรากฏภายใต NetBackup node ตางๆ 

เครื่องมือ NetBackup ปรากฏ เหมือน 



Split Bar ที่สามารถปรับแตงได Details pane 
บรรจุคาที่ต้ังผูชวยวิเศษ
ตางๆ (wizards)  และ
รายละเอียดจําเพาะเจาะจงใน
การเลือกใชเครื่องมือ 
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ผูใชงาน การสํารองขอมูล Backups, การเก็บขอมูลถาวร Archives  
และ การนําขอมูลคืนสูสภาพเดิม Restores 
 

เพื่อปฎิบัติการ Backups และ Archives สําหรับระบบนี ้  และ Restores กับระบบนี้ 
และไคลเอ็นทอื่นๆ ใหเปด client interface โดยคลิกบนปุม Backup, Archive และ 
Restore ในแถบเครื่องมือ 
 
ผูใชสามารถ Backup, Archive และ Restore และ raw partitions ซึ่งอยูบน
คอมพิวเตอรไคลเอ็นทของมันเอง ผูใชสามารถ restore แฟมไดตลอดเวลา แต 
สามารถ backup และ archive เฉพาะเวลาที่ผูจัดการดูแลสั่งดวยตารางเวลา ผูใชยัง
สามารถดูความกาวหนาของกิจกรรม และ final status ที่ได perform 
 
หมายเหตุ Archive คือ การสํารองขอมูลแบบพิเศษ ระหวางการ archive อยูน้ัน  ตอนแรก NetBackup 

จะเลือกไฟล แลวตอมาก็จะลบแฟมน้ันออกจาก local disk เม่ือการ backup เสร็จสมบูรณ  
 

ในหนังสือคูมือนี้ อางอิงถงึการสํารองขอมูลที่ปรับแตงใชกับสวนการสํารองของการ
คํานวณแกไขได (ยกเวนที่มี การกลาวถึง) 

 
 

การควบคุมติดตามกิจกรรม ( Activity Monitor ) 
ใช Activity Monitor เพื่อติดตาม และ ควบคุมการทํางานของ NetBackup , 
daemons  
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การจัดการ NetBackup  
(NetBackup Management) 

วิธีการ 
หนังสือคูมอืนีบ้รรยายลักษณะ application และเครื่องมือ ทีแ่สดงรายการ 
NetBackup Management  ใน NetBackup Adminsitration Console tree  คูมือ
การจัดการระบบบริหาร     มีเดีย อธิบายถึง application และเครื่องมือภายใต 
Media and Device Management 
  
ตอไปนี้เปน section ตาง  ๆที่อธิบายถึง items ที่พบภายใต  NetBackup Management. 

 
รายงาน ( Reports ) 
ใชรายงานที่จะตรวจสอบขอมูลสําหรับพิสูจน, สําหรับการจัดการ และใชเพื่อประเมิน
การแกปญหา NetBackup  
 

นโยบาย ( Policies ) 
ใชนโยบายที่จะสราง และ เจาะจงนโยบายการ Backup ตามกฏระเบียบ สําหรับ 
Backup เฉพาะกลุม ของ ไคลเอน็ท 1 เครื่องหรือ หลายเครื่อง ตัวอยางเชน 
นโยบายการ backup เมื่อการ Backup อัตโนมัตจะเกิดขึ้นกับไคลเอน็ท และเมื่อผูใช
สามารถปฎิบัติไดดัวยตัวเอง ผูใหบริการสามารถกําหนดจาํนวนนโยบาย Backupได
กี่ขอก็ได โดยแตละขอนั้นสามารถประยุกตใชไดกับ Client มากกวาหนึ่งเครือ่งก็ได 
NetBackup Client อยางนอยที่สุดจะตองอยูในนโยบายขอใดขอหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งขอก็ได 

ลักษณะของ Backup policy มีดังตอไปนี้ 

♦ คุณลักษณะทั่วไปที่บงบอกวา 

♦ Priority สิ่งสําคัญคือbackupนั้นสัมพันธกับbackupของนโยบายอื่นๆ ดวย 

♦ Storage unit หนวยเก็บขอมลูที่ใชในbackupสําหรับclientนั้นอยูในนโยบายนี้
ดวย 

♦ Volume Pool ที่ใชในbackupนั้นจะแสดงตามนโยบายนี้ Volume Pool คอื
กลุมของ volume ที่ผูใหบรกิารสามารถสงไปให Backup policyโดยเฉพาะ
หรือสงไปใหทีตั่วกําหนดการ ตัวอยางเชน เราสามารถใช volume pool 
สําหรับการสํารองแบบสัปดาหและอีกตัวเปนแบบสองสามวันก็เปนได 

♦ รายชื่อคอมพิวเตอรของclientอยูในนโยบายนี้ดวย 
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♦ รายชื่อของแฟมขอมูลตางๆ จะรวมอยูในbackupอัตโนมัติของclient รายชื่อในการ
เลือกbackupไมมีผลตอbackupของผูใชเพราะผูใชสามารถเลือกแฟมตางๆ ไดเอง 

♦ ตัวกําหนดการที่ควบคมุเวลาทีb่ackupและการเก็บถาวร (archive) จะมีขึน้กับ client 

♦ ตามที่กลาวมาขางตน นโยบายแตละขอของbackupนัน้มีกลุมตัวกําหนดของมนั
เอง ซึ่งตัวกําหนดเหลานี้สามารถควบคุมไดเวลาที่backupอัตโนมัติเริ่มทํางานและ
เวลาที่ผูใชเริ่มใชbackupและการเก็บถาวรเอง ตัวกําหนดการแตละตัวนั้นมี
เอกลักษณเฉพาะซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

♦ ชนิดของตัวกําหนดการ: ระบุตัวกําหนดการสําหรับbackupอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, 
หรือสําหรับbackupที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งหมายถึงกระบวนการคดัลอกที่คัดลอกไปแลว
รอบหนึ่ง, หรือสําหรับbackupของตัวผูใชเองหรือสําหรับการเก็บแบบถาวร และยัง
มีชนิดของตัวกําหนดการที่ประยุกตใชเมื่อตัวเลือกที่แยกดวยราคาไดติดต้ังไปแลว 
(เชนตัวกําหนดการสํารองสําหรับไมโครซอฟทเอ็กเชนจ Microsoft Exchange 
หรือฐานขอมูลออราเคิล) 

♦ windowสํารอง: สําหรับตัวกําหนดการสํารองแบบเพิ่มขึ้นและแบบสมบูรณ
อัตโนมัติ ถอืเปนเวลาที่อินเตอรเนตสํารองของclientจะเริ่มทํางานเองโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งอยูในนโยบายนี้ สําหรับตัวกําหนดการของผูใช นีถ่ือเปนเวลาที่ผูใชสามารถเริ่ม
ใชงานbackupหรือการเก็บขอมูลถาวรของตัวclientของผูใชไดเอง 

♦ ความถี่: บอยแคไหนทีb่ackupปฏิทินและbackupอัตโนมัติมีขึ้นและวันไหนบางที่
ควรจะออกไปจากตัวกําหนดการ (วันที่backupควรจะปรากฎ) 

♦ ความเก็บรักษา: อินเตอรเนตสํารองไดเก็บขอมูลที่ไดรับการสนับสนุนโดยตัว
กําหนดการนี้ไดนานเทาใด 

♦ หนวยเก็บขอมลู: หนวยเก็บขอมูลสําหรับขอมูลทีไ่ดรับการสนับสนนุโดยตัว
กําหนดการนี ้ ถาหนวยเก็บขอมูลถูกใช ระบบติดต้ังจะยกเลิกหนวยเก็บขอมูล
เฉพาะในระดับของนโยบายbackup 

♦ Volume Pool : ใชเมื่อเวลาที่เก็บขอมูลที่สนบัสนุนโดยตัวกําหนดการนี้ ถาตัวนี้ถูก
ใช ระบบติดต้ังจะยกเลิกตัว volume pool เฉพาะในระดับนโยบายของbackupนั้น 

ผูใหบริการสามารถเริ่มใชกําหนดการ backup ไดดวยตนเอง ทั้งแบบสมบูรณอัตโนมัติ
และแบบสํารองเพิ่มขึ้น backup ที่ทําดวยตนเองนัน้มีประโยชนถาระบบของ client นั้น
ชาและพลาด backup ที่ต้ังเวลาเอาไว 
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หนวยเก็บขอมูล  
(Storage Units) 
ใชหนวยเก็บขอมูลในการแสดงขอมูลที่บันทึกเก็บไวและในการเตรียมคาํสั่งสําหรับการ
จัดการเกี่ยวกับการหนวยเกบ็ขอมูลของอนิเตอรเนตสํารอง 
 
หนวยเก็บขอมลูคือกลุมอุปกรณเฉพาะอาจจะมากกวาหนึ่งกลุมก็ไดและความหนาแนน
ในการแนบไปกับเซอรฟเวอรของอินเตอรเนตสํารอง มีเดียที่สามารถเคลื่อนยายได 
(เชนมวนเทป) หรือสารบบในฮารดดิสก มีเดียที่สามารถเคลื่อนยายไดสามารถอยูใน
ไดรฟถาวร และ ไดรฟที่ไมเชือ่มโยงกับที่ใดๆ 
อุปกรณในหนวยเก็บขอมูลสําหรับมีเดียที่เคลื่อนยายได เชนในไดรฟเทป จะตองแนบ
อยูในตนฉบับของอินเตอรเนตสํารองหรือเซอรฟเวอรของมเีดียและสิ่งเหลานี้อยูภายใต
การควบคุมของการจัดการของมีเดียหรือมีเดยี เมเนเจอร (Media Manager) แรกเริ่มผู
ใหบริการจะติดต้ังมีเดีย เมเนเจอรเพือ่ใชกบัไดรฟ, ตัวเครื่อง, และมีเดียตางๆ จากนั้น
จะกําหนดหนวยเก็บขอมูลขึ้น ระหวางการชวยเหลือ อินเตอรเนตสํารองจะสงขอมูลไป
ยังหนวยเก็บขอมูลเฉพาะดวยนโยบายbackup มีเดีย เมเนเจอรจะชวยเลือกอุปกรณที่
มีอยูในหนวยขอมูลนั้นๆ 
 
เมื่อหนวยเก็บขอมูลคือสารบบในฮารดดิสก ผูใหบริการจะกําหนดสารบบระหวางคา
ติดต้ังใหและอินเตอรเนตสํารองจะสงขอมูลไปใหสารบบนั้นระหวางการชวยเหลือ มีเดีย 
เมเนเจอรไมมสีวนเกี่ยวของกับจุดนี้ 
 
หนวยเก็บขอมลูชวยใหการบริการจัดการงายขึ้นเพราะเมื่อหนวยขอมูลทั้งหลายถูก
กําหนดมาแลว คาติดต้ังของอินเตอรเนตสํารองจะชี้ใหเห็นถึงหนวยเก็บขอมูลแทนที่จะ
เห็นอุปกรณแยกที่บรรจุอยู ตัวอยางเชน ถาหนวยเก็บขอมูลบรรจุสองไดรฟ และไดรฟ
หนึ่งกําลังทํางานอยู อินเตอรเนตสํารองก็จะยังสามารถใชอีกไดรฟหนึ่งไดปราศจาก
การกาวกายของผูใหบริการ 
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แคตตาล็อกหรือบัญชีรายชื่อ  
(Catalog) 
ใชบัญชีรายชื่อในการสรางและแกไขชนิด backup พิเศษของอินเตอรเนตสํารองที่
ตองการไวใชสําหรับฐานขอมลูของตนเองโดยเฉพาะ หรือที่เรียกวา backup บัญชี
รายชื่อ (Catalog Backup) ฐานขอมูลเหลานี้อยูที่ดิสกของเซอรฟเวอรอินเตอรเนต
สํารองและมีขอมูลที่ต้ังอยูไวแลว และบัญชีรายชื่อนี้กย็ังสามารถติดตามไดโดยแยก
ออกมาจาก backup อื่นๆ เพื่อทําใหแนใจถึงการกูวาไดผลในกรณีที่เกิดการขัดของ
เกี่ยวกับเซอรฟเวอร 
 
บัญชีรายชื่อหรอื Catalog ยังใชในการคาหารูปภาพของ backup เพื่อยืนยันในเนื้อหา
ของมีเดียที่มีกับสิ่งที่บันทึกไวในบัญชีรายชื่อของตัวอินเตอรเนตสํารองอีกดวย เพื่อ
จําลองรูปภาพ 

 
ของ backup เพื่อชวยรูปภาพของ backup จากการทําสําเนาไปจนถึงตนฉบับของตัว
สําเนา เพื่อยกเลิกรูปภาพของ  backup หรอืเพื่อนํารูปภาพของ backup ที่ใชการไมได
แลวเขามาหรือรูปภาพของ  backup จากเซอรฟเวอรอินเตอรเนตสํารองอืน่ 
 

 

คุณสมบัติของโฮสต  
(Host Properties) 
ใชคุณสมบัติของโฮสตในการเปลี่ยนตัวเลือกของคาติดต้ังอินเตอรเนตสํารองตามความ
ตองการของ client สวนใหญแลวการเปลี่ยนคาติดต้ังไมมีความจําเปนนัก อยางไรก็
ตาม การติดต้ังคุณสมบัติของโฮสตนั้นอนุญาตใหผูใหบริการเปลี่ยนคาอินเตอรเนต
สํารองตามความพึงพอใจของ clientและความจําเปนสําหรับเซอรฟเวอรตนฉบับ 
( master servers) เซอรฟเวอรของมีเดีย (media servers) และตัว client 
 
การจัดการกับอุปกรณและมีเดียตางๆ (Media and Device Management) 
ซอฟตแวรที่ใชในการจัดการกับมีเดียที่สามารถโยกยายไดและอุปกรณในการเก็บ
ขอมูลสําหรับอนิเตอรเนตสํารองเรียกวา มีเดีย เมเนเจอร (Media Manager) 
ซอฟตแวรนี้เปนสวนหนึ่งของอินเตอรเนตสํารองและสามารถติดต้ังไดในทุก
เซอรฟเวอรอินเตอรเนตสํารอง ผูใหบรกิารสามารถปรับเปลี่ยนแกไขและจัดการกับ
มีเดียตางๆ ผานการจัดการกับอุปกรณและมีเดียตางๆ ได ในโปรแกรมคอนโซลบริการ
อินเตอรเนตสํารอง 
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การจัดการในการเขาสู  
(Access Management) 
Client สามารถปองกันการแกไขเกี่ยวกบัระบบอินเตอรเนตสํารองไดโดยการใชการ
จัดการในการเขาสูหรือ Access Management ซึ่งกําหนดวาใครสามารถจะเขามาใช
อินเตอรเนตสํารองไดบางและหนาที่ไหนบางที่ผูใชในกลุมผูใชกลุมหนึ่งสามารถใชได  

 

ผูชวยเหลือในการตั้งคา NetBackup 
(NetBackup Configuration Wizards) 
วิธีที่งายที่สุด ในการแกไขต้ังคาของการสํารองขอมูลนัน้ คือ การใช Configuration 
Wizards คุณสามารถเลือกใชโปรแกรมนี้จากหัวขอรายละเอียดบน window ดานขวา 
ซึ่งมีความหลากหลายขึ้นอยูกบัปุมที่กําหนดใหใชเปนการสํารองดานซายของหนาจอ 

♦ เริ่มใชผูชวยวิเศษ (Getting Started Wizard) 
ใช การเริ่มใชผูชวยวิเศษ (Wizard) ถาคณุกําลังตองการแกไขอินเตอรเนตสํารอง
เปนครั้งแรก มันจะพาคณุไปตามขั้นตอนที่จําเปนตางๆ และไปถงึผูชวยวิเศษ 
(Wizard )อื่นๆ ที่ชวยใหคณุสามารถแกไขการทํางานของอินเตอรเนตสํารองได 
การเริ่มใชผูชวยวิเศษ(Wizard) นี้ประกอบไปดวยผูชวยวิเศษ (Wizard) ดังตอไปนี้ 
ซึ่งสามารถแยกกันใชได โดยไมจําเปนตองเขามาใชใน การเริ่มใชผูชวยวิเศษ
(Wizard) 

♦ แกไขอุปกรณเก็บขอมูล 

♦ แกไข volumes 

♦ แกไขบัญชีรายชื่อสํารอง 
♦ สรางขอกําหนดของbackup 

♦ แกไขอุปกรณเก็บขอมูล 

♦ ใชผูชวยวิเศษ(Wizard) การแกไขอุปกรณในการแนะทางใหคุณทั้งกระบวนการ
ของการแกไขอุปกรณและหนวยเก็บขอมูล 

♦ แกไข volumes 

♦ ใชผูชวยวิเศษ(Wizard)การแกไข  volumes ในการแนะทางใหคุณทั้งกระบวนการ
แกไขมีเดียที่สามารถโยกยายได 
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♦ แกไขบัญชีรายชื่อสํารอง 
ใชผูชวยวิเศษ(Wizard) การแกไขบัญชีรายชื่อของอนิเตอรเนตสํารองในการติดต้ัง
บัญชีรายชื่อสํารองที่มีความสําคัญในการกูขอมูลในกรณีที่เซอรฟเวอรลมหรือ
ขัดของ 

 สรางนโยบายของbackup 
ใชผูชวยวิเศษ(Wizard) การแกไขและขอกาํหนด backup ในการเพิ่มขอกําหนด
เขาไปจากคาเดิมที่ต้ังไวอยูแลวของคุณ 

 

เมนู (Menus) 

สวนตอไปนี้อธิบายถึงเมนูในโปรแกรมคอนโซลบริหารอินเตอรเนตสํารอง 
 

File Menu (เมนูแฟม) 

เมนูแฟมนี้บรรจุสิ่งตางๆ ดังตอไปนี ้
 

Change Sever (เปลี่ยนเซอรฟเวอร ) 
ใช  change server ในการแสดงคาติดต้ังสําหรับเซอรฟเวอรตนฉบับของอินเตอรเนต
สํารอง ชือ่จะปรากฎอยูบนเซอรฟเวอรตรงสวนสถานะ ในการที่จะทําให change 
server ใชการไดนั้น จะตองเลือกเซอรฟเวอรตนฉบับในแผนภูมิตนไมทางดานซายมือ
ของโปรแกรมคอนโซลบรหิารอินเตอรเนตสํารอง 
 
New Window from Here (เปด windowใหมจากที่นี)่ 
เปดwindowใหมเพิ่มจากwindowที่มีอยู ถาคุณอยูที่หนาจอกิจกรรม(Activity Monitor) 
แลว เลือก New Window from Here จากนั้นwindowใหมก็จะเปดขึ้นตรงหนาจอ
กิจกรรม(Activity Monitor) 

   
Adjust Application Time Zone (เปลี่ยนโซนเวลา) 
คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลาไดสําหรับโฮสตอินเตอรเนตสํารองที่อยูไกล โซนเวลาที่
กําหนดไวสําหรับคอนโซลเปนโซนเวลาของโฮสตที่คอนโซลเกิดขึ้น ไมใชโฮสต
เฉพาะที่เจาะจงในกลองสนทนาคอนโซลที่ลงทะเบียน  
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Export (สงออกไป) 
บันทึกขอมูลเกีย่วกับคาตั้งและขอมูลอื่นๆ ลงในแฟมที่เกี่ยวกับclientที่เลือกไว, 
เซอรฟเวอร, ขอกําหนด, คณุลักษณะของโฮสต, หนวยเก็บขอมูล, กลุมหนวยเก็บ
ขอมูล หรือขอมูลอุปกรณบนหนาจอ 
 
Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) 
แสดงการตั้งคาหนากระดาษโดยการเขาไปที่ลักษณะพิเศษของเครื่องพมิพ 
 
Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) 
แสดงหนาตัวอยางกอนพิมพหรือสวนที่เพงเล็งลงไป 
 
Print (พิมพ) 
แสดงคาการพิมพมาตรฐาน ระบุขนาดของกระดาษที่จะพิมพ จํานวนชุด เครื่องพิมพที่
จะใชและตั้งคาอื่นๆ 
 
Close Window(ปดwindow) 
ถาwindowอินเตอรเนตสํารองเปดอยูมากกวาหนึ่งwindow Close Window จะปด
windowที่เปดอยูขณะนั้น และคุณก็จะยังไมไดออกจากwindowอินเตอรเนตสํารอง แต
ถาคุณเปดwindowอินเตอรเนตสํารองไวเพียงwindowเดียว คุณก็จะออกไปทันที 
 
Exit (ออกจากการทํางาน) 
windowโปรแกรมอินเตอรเนตสํารองและคอนโซลจัดการเกีย่วกับอินเตอรเนตสํารอง
หรือwindowตางๆ ที่เปดจากอินเตอรเนตสํารองจะปดลง 
 

Edit Menu (เมนู แกไข) 

เมนูแกไขประกอบไปดวยสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
New (สรางใหม) 
แสดงที่ที่คุณสามารถระบุเกณฑตางๆ ไดสําหรับรายการใหม 
 
Change (เปลี่ยน) 
แสดงที่ที่คุณสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงไดจากรายการที่เลือกไว 
 



หนา 19 

สวนตอประสานตางๆสําหรับระบบการจัดการ NetBackup 
 
 

Delete (ลบ) 
ลบรายการที่เลือกไว 
 
Find (คนหา) 
ใชตัวคนหาหรอื กด (Control + F)ในการเนนแถวตรงจากรายการตารางแสดง
รายละเอียดที่ตรงกับเกณฑที่เจาะจงไว 

  
 
 

หมายเหตุ ตัวคนหาขอมูลจะพบขอมูลที่หลบอยูในแถวแนวตั้ง ตัวคนหาจะไมพบขอมูลดังกลาวที่อยูใน

แถวแนวนอน ซ่ึงหมายความวาแถวแนวนอนจะซอนการกรองอยู 
 

 
กลองตัวคนหาประกอบดวยแถบเครื่องมือสองแถบ ไดแก แถบระดับพืน้ฐานและแถบ
ระดับสูง 
 

♦ แถบพืน้ฐาน          
Basic Tab 

เมื่อกดปุมระดับพื้นฐาน ระบุ
สิ่งที่คุณตองการจะคนหาใน
แถวไหนก็ได 
ถาคุณกําลังคนหาขอมูล
จํานวนมากและคุณรูวาขอมูลที่คุณตองการหานั้นอยูทีแ่ถวไหน คุณควรจะใชแถบ
ระดับสูงเพื่อจะไดผลลัพธที่เรว็กวา เวลาที่คุณใชแถบระดับพื้นฐาน ทุกๆ แถวแนวตั้ง
จะถูกคนจนกวาจะพบขอมูลที่คุณกําลังคนหา 
Match case (ตรวจสอบ กรณีการจับคู) ในการแสดงการเปรียบเทียบอักษรตัวเล็กตัว
ใหญ สวนใหญเวลาที่ใช Match case จะยนเวลาในการคนหา 
เลือกรายการหนึ่งรายการจากรายการดังตอไปนี้ 
Starts with (เริม่ตนดวย) เนนแถวนอนที่อยูในแถวตั้งที่ที่ตัวอักษรเฉพาะตัวแรกถูก
คนพบ 
Contains (ประกอบดวย) เนนแถวนอนที่อยูในแถวตั้งที่ทีตั่วอักษรบางตัวถูกคนพบ 
Is exactly (ตรง) เนนแถวนอนที่อยูในแถวตั้งที่ที่ตัวอักษรทั้งหมดถูกคนพบ 
ปุมทั้งสองปุมประกอบไปดวยปุมดังนี้ 
Find All button (ปุมคนทั้งหมด) เนนแถวนอนทั้งหมดในตารางที่อยูในเกณฑที่คนหา 
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Find Next button (ปุมคนถัดไป) เนนแถวนอนแถวถัดไปในตารางที่อยูในเกณฑที่
คนหา 
Cancel button (ปุมยกเลิก) คลิ๊กปุมยกเลิกเพื่อหยุดการคนหา 
 

♦ แถบระดับสูง Advanced Tab 
ใชแถบระดับสูงในการระบุตัวอักษรที่ตองการคนหาโดยที่คณุรูวาสิ่งที่คุณหานั้นอยูที่
แถวไหนในตาราง 

 การใชปุมคนหาระดับสูง 
1. เปดกลองคนหา โดยคลิ๊กขวาจาก

การดูรายละเอียดและเลือกคนหา
หรือกด Control + F 

2. ระบุเกณฑในการคนหา 
a. จากรายชื่อในแตละหัวขอ 

เลือกชื่อที่อยูในแถวแนวตั้งที่
คุณตองการจะคนหา 

b. เลือกวิธีการเปรียบเทียบ 
c. ในหัวขอคุณประโยชน ใสคําลง

ไปเพื่อชวยในการจํากัดเกณฑในการคนหาใหแคบลง ซึ่งขึ้นอยูกับชนิด
ของขอมูลที่คน จํานวนที่คนขึ้นอยูกับการเลือกใสคา ถาคาเปนตัวเล็ก
หรือตัวใหญ กลอง Match case ก็จะสามารถแสดงการเปรยีบเทียบได 

d. ตรวจปุมเพิ่มเขาไปในรายชื่อเพื่อเพิ่มเกณฑ ถาคุณตองการจะลบเกณฑ
ใดเกณฑหนึ่งในการคนออก เลือกรายการและคลิ๊กยาย 

3. ถาเกณฑในการเลือกมีมาก ใหเลือกระหวาง 

♦ การจับคูควรจะทําไดเมื่อผลลัพธตรงกับเกณฑทุกอยาง 

♦ การจับคูควรจะไดทําไดเมื่อผลลัพธตรงกับเกณฑใดเกณฑหนึ่ง 
4. เลือกปุมคนทั้งหมด (Find All) เพื่อเนนแถวแนวนอนทั้งหมดในตารางหรือ

เลือกปุม คนตอไป (Find Next) เพื่อเนนแถวแนวนอนแถวตอไปในตารางที่
ตรงกับเกณฑในการคนหา 
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View Menu (เมนูมุมมอง) 

เมนูมุมมองประกอบไปดวยสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

Show Toolbar (แสดงแถบเครื่องมือ)  
ใชแถบเครื่องมอืในการแสดงหรือซอนแถบเครื่องมือของอนิเตอรเนตสํารองแบบ
มาตรฐาน 
 
Show Tree (แสดงแผนภูมิตนไม) 
ใชแผนภูมิตนไมในการแสดงหรือซอนปุมดานซายของชองในโปรแกรมคอนโซล
จัดการอินเตอรเนตสํารอง 
 
Back (กลับ) 
ใชปุมกลับในการยอนกลับไปที่ชองwindowที่ผานมาแลวหรือกลับไปwindowหลังๆ 
 
Forward (ไปขางหนา) 
ใชปุมไปขางหนาในการยอนกลับไปชองwindowที่ผานมาแลวหรือเปดหนาตอไป 
 
Up One Level (ระดับหนึ่งบน) 
ใชปุมระดับหนึ่งบนเพื่อเลือกปุมที่สูงขึ้นในแผนภูมิตนไม 
 
Options (ตัวเลือกอื่นๆ) 
ใชประโยชนเฉพาะในกลองตัวเลือกนี้ 

♦ เพื่อปรับเปลี่ยนหนาจอกิจกรรมตามความตองการของclient  ดู การต้ังคา
ตัวเลือกบนจอกิจกรรม หนา 284 

♦ เพื่อปรับเปลี่ยน จออุปกรณและตัวอุปกรณตามความตองการของclient ดู คูมือ
ของผูใหบริการระบบมีเดีย เมเนเจอร บทที่ 2 
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Refresh (ทําใหม) 

ใชปุมกลับมาใหมในการอัพเดทขอมูลใหมๆ ที่ไดมาจากเซอรฟเวอรตนฉบับที่ชอง
รายละเอียด คุณสามารถเลือกที่จะทําใหมไดอัตโนมัติกับสิ่งที่แสดงอยูในจอ
กิจกรรม โดยการเลือก View > Options > Activity Monitor แลวต้ังคาทําใหม  
แลวไปที่-> แสดงการทําใหมอัตโนมัติ 

Column Layout (เคาโครงแถว) 
เลือก เคาโครงแถว แลวเลือกแถวที่คุณตองการที่จะแสดงและลําดับที่คุณตองการที่
จะใช โครงแถวตัวเลือกนั้นมีอยูขณะที่คุณใชโปรแกรมดังตอไปนี้ – จอกิจกรรม 
(Activity Monitor), ขอกําหนด (Policies), มีเดีย (Media) และอุปกรณ (Devices) 
 
Sort (จําแนก) 
ใชตัวเลือก Sort ในการจัด
ขอมูลที่ใชแถวสี่แถวในกลอง
การSort ตัวเลือกการSortนี้มี
อยูเวลาที่ใชโปรแกรม
ดังตอไปนี้ – จอกิจกรรม
(Activity Monitor), ขอกําหนด 
(Policies), มีเดีย (Media) และ
อุปกรณ (Devices) อยางแรก 
เลือกแถวที่จะจัดโดยการเลือก
แถวตนแถวจากรายการSortจากรายชื่อที่เรียงลงมา สําหรับการSortเพิ่มเติม เลือก
ตัวเลือกจากรายชื่อที่เรียงลงมา คลิ๊กตกลง (OK) 

 
เพื่อเริ่มทําการ Sort ในการขจัดการเลือกตัว Sort เปดกลอง Sor tและคลิ๊กปุมลบ
ทั้งหมด (Clear All Button) แลวคลิ๊กตกลง 

ตามชองรายละเอียดที่ลูกศรชี้แสดงในแตละหัวแถวสําหรบัขอมูลที่ Sor tแลว ลูกศร
แสดงถึงแถวที่ Sortไปแลวตามลําดับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือลาํดับที่ลดไปเรื่อยๆ  
ในการกลับลําดับการ Sort และยังคงการ Sort แบบหลากแถวอยู ใหเปดกลอง Sort 
และใชปุม จัดเพิ่มหรือจัดลด 
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Filter (โปรแกรมในการกรองหรือเปลี่ยนรูป) 
ใชตัวเลือก Filterในการแสดงแถวแนวนอนที่ตรงกับเกณฑที่กําหนดเทานั้น แถว
อื่นๆ จะถูกซอน Filter จะทํางานแตกตางจากตัวคนหา ตัวคนหาจะเนนแถวแตไม
ซอนแถวอื่นใด 

 Filter นี้ประกอบดวยแถบสองแถบคือแถบระดับพื้นฐานและระดับสูง 
 

♦ แถบระดับพื้นฐาน     
(Basic Tab) 

ในหัวขอของแถบระดับพื้นฐานนี้ 
ระบุตัวอักษรที่คุณตองการจะ
กรองในแถวตางๆ ถาคุณ
ตองการกรองขอมูลจํานวนมาก
และคุณรูวาขอมูลนั้นอยูแถวไหน 
ควรพิจารณาใชแถบระดับสูงใน
การกรองเพราะจะเร็วกวา เมื่อใช
แถบระดับมาตรฐาน  แถว
แนวตั้งแตละแถวก็จะถูกคน
จนกวาจะเจอแถวที่ตองการ 
ตรวจสอบกรณีการจับคู (Match 
case) ในการแสดงการ
เปรียบเทียบตัวอักษรเล็กและใหญ หลายกรณีที่การจับคูจะชวยยนระยะเวลาการกรอง 

 
เลือกหนึ่งในหวัขอดังตอไปนี้ 

 
เริ่มตนดวย (Starts with) เลือกที่จะแสดงแถวที่บรรจุแถวจากตัวอักษรเริ่มตน 
ประกอบดวย (Contains) เลือกที่จะแสดงแถวที่บรรจุแถวจากตัวอักษรบางสวนในคํา 
ตรง (Is exactly) เลือกที่จะแสดงแถวที่บรรจุคําคํานั้น 
แถบทั้งสอบแถบประกอบดวยปุมดังตอไปนี้ 
ปุมลบทั้งหมด (Clear All) คลิ๊กปุมนี้เพื่อยายเกณฑในการกรองทั้งหมดจากกลอง
กรอง 
ปุมตกลง (OK) คลิ๊กปุมนี้เพื่อประยุกตเกณฑในการกรอง 
ปุมยกเลิก (Cancel) คลิ๊กปุมนี้เพื่อปดกลองโดยไมไดกรองขอมูลใดๆ 
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♦ แถบระดับสูง (Advanced Tab) 

ใชแถบระดับสูงในการระบุคําที่ตองการกรองซึ่งรูวาอยูในแถวไหน 
 

 การใชระบบ Filter โดยใชแถบเครื่องมอืระดับสูง 
1. เปด Filter dialog โดยคลิกขวาเพื่อเขาไปดูรายละเอียด แลวคลิกที่

ตัวเลือก Filter 
2. กําหนดขอบเขตการคนหา ดงันี ้: 

a. จากรายชื่อขอมูลที่แสดง เลือกหัวขอที่ตองการคนหา 
b. เลือกวิธีการเปรียบเทียบ 
c. ในชองของการใสคา value ใหใสคา value ลงไปเพื่อกําหนด

ขอบเขตของการ filter ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลและจํานวน
ของ spinner ซึ่งอาจสามารถมีใหเลือกคา valueได แตถาคา 
value ที่อยูในขายที่ไมอยูในระดับปกติ ระบบจะมีตัวเลือก 
Match case แสดงขึ้นเพื่อในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบคา 
value ที่ไมอยูในระดับปกติ 

d. เลือกตัวเลือก Add to List เพื่อเพิ่มขอบเขตในตัวเลือกขอบเขต
การใชงาน ถาผูใชตองการลบตัวเลือกของขอบขายการ filtering 
ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการลบ แลวคลิก Remove 

3. ในกรณีที่มีขอบเขตการเลือกหลายอันเกิดขึน้พรอมกนั ใหเลือก
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

♦ การคนหาสามารถทําไดในกรณีที่ขอบเขตของขอมูลทั้งหมด
สามารถคนพบ (AND) 

♦ การคนหาสามารถทําไดในกรณีที่ขอบเขตของขอมูลอยางนอย
หนึ่งขอมูลสามารถถูกคนพบ (OR) 

4. เลือก OK เพื่อแสดงเฉพาะแถวในตารางที่สามารถแสดงขอบเขต
ขอมูลที่ปอนเขาไป 

 
เมนูแสดงผล (Action Menu) 
ตัวเลือกของเมนูในหนาจอแสดงผลจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับการใชงานใน
แตละแบบที่เลือก 
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เมนูชวยเหลือ (Help) 
เมนูชวยเหลือประกอบไปดวยตัวเลือกดังนี้ 

 
หัวขอแสดงความชวยเหลือ 
ใชตัวเลือกหัวขอแสดงความชวยเหลือเพื่อดูขอมูลความชวยเหลือในแบบ 
Online 

 
Troubleshooter (การแกปญหา) 
ใชตัวเลือก Troubleshooter เพื่อเปดขอความในหัวขอนั้นๆ 
ในการใช Troubleshooter จากเมนู ใหผูใชกรอก status code ในสวนของ 
Status Code แลวคลิก Lookup จะปรากฏหัวขอ 3 หัวขอขึน้มาดังนี้ 

♦ ปญหา : ในกรณีที่คาที่ผิดพลาดไดถูกปอนเขาไป และระบบทําการ
คนหา จากนัน้ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายวาทําไมปญหาจึงเกิด 

♦ การแกปญหา (Troubleshoot) : ขอความจะอธิบายขั้นตอนเพื่อใหผูใชได
ทดลองและแกไขปญหา 

♦ VERITAS Support : แสดงหนา web site ของการสนับสนุนการ
ชวยเหลือดานเทคนิคของ VERITAS  

 
การแกปญหา (Troubleshooter) จะปรากฏในพื้นที่ตอไปนี ้

♦ ที่หนาจอ ตรงแถบสถานะของงาน 

♦ ที่หนาจอ คลิกขวาที่เมนู pop-up* 

♦ จากรายงาน (Report) คลิกที ่status code ของ hyperlink 

♦ ใชปุมตรงแถบสถานะเครื่องมอื (Toolbar) 
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*เมื่อลงทะเบียนการใช NetBackup Java บนเครื่อง Solaris X86 กับเมาสที่เปนแบบ 
2 ปุม ปุมขวาจะแสดงเมนูแบบ popup ซึ่งจะแสดงตอเมื่อผูใชคลิกขวาพรอมกับกด
ปุม Ctrl (Control) ตามวิธีการใชดังนี ้

 
 การเริ่มการใช pop-up เมนูบนระบบ Solaris X86 

1. กดปุม Ctrl คางไว 
2. กดเมาสขวา เมนูจะปรากฏขึ้น 
3. ปลอยปุม Ctrl  
4. เลือกหัวขอจากเมนูตามวิธีดังตอไปนี้ 

♦ เลื่อนตัว cursor ไปที่หัวขอทีต่องการ แลวปลอยเมาสขวา หรือ 

♦ ปลอยเมาสขวาแลวจึงเลือกหวัขอจากเมนูดวยเมาสซาย 

♦ ในหนา Web Page VERITAS : หนาจอจะแสดงหนา VERITAS web 
page ในกรณีที่ระบบมี browser ที่รองรับ 

♦ License Keys : เปดกลองขอความที่ผูใชสามารถดูและปรับเปลี่ยนตัว 
license keys สําหรับคอมพิวเตอรที่อยูในพืน้ที่ 

♦ สําหรับผูใชของ NBAC 
: ตัวเลือกนี้มีไวให
สําหรับในกรณีที่ 
NetBackup Access 
Control สามารถอยู
ระบบ ตัวเลือกนี้จะ
แสดงขอความที่แสดง
ใหเห็นวาผูใชมีการเกี่ยวโยงกับตัว domain VxSS ที่มีการ log in เขา
ไป, วันหมดอายุของใบอนุญาต, ชนิดของใบอนุญาตที่ผูใชไดรับ, ชื่อ
ของผูใหบริการที่พิมพลงบนใบอนุญาต 

♦ เกี่ยวกับหนาจอการใชงานของ NetBackup : จะแสดงขอมูลของ
โปรแกรม, รุนการใชงาน และขอมลูที่ไดรับทางลิขสิทธิ์ 
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แถบเครื่องมอืพ้ืนฐานของผูใช (Standard and User Toolbars) 

เมื่อเปดหนาจอการใชงานของ NetBackup แถบเครื่องมือพื้นฐานจะปรากฏขึน้ตามที่ผู
ใชไดต้ังไว 
และเมื่อการใชงานของ Policies หรือ Reports ไดถูกเลือก อาทิ แถบเครื่องมือที่สอง 
หรือที่เรียกวา แถบเครื่องมือผูใช จะปรากฏขึ้น 
ปุมบนแถบเครือ่งมือจะปรากฏปุม shortcut สําหรับคําสั่งบนเมนู ใหลากเมาสชาๆ
เหนือปุมที่ตองการเพื่อระบบจะแสดงคําอธิบาย 
ในการแสดงหรือซอนแถบเครื่องมือพืน้ฐาน ใหคลิก View > Show Toolbar 

 
การเลือกกําหนดหนาจอของการควบคุมระบบ 

ปุม View บนเมนูจะประกอบไปดวยตัวเลือก Options ที่ใหผูใชไดเลือกการใชงาน
แบบตางๆที่เหมาะกับความตองการ (Activity Monitor, Device Monitor, Devices) 
คลิกปุม Help ในแตละแถบเครื่องมือสําหรบัขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม 

 

การปรับแตงการใช NetBackup โดยไมใช Wizards  
(Configuring NetBackup Without Wizards) 
  

วิธีที่งายที่สุดในการปรับแตง NetBackup คือการใชระบบปรับแตงแบบ 
configuration wizards ตามที่ระบบใหไว ถาผูใชมีการใชระบบปรับแตงของ 
NetBackup เปนครั้งแรก ใหเลือกการใชในหมวด Getting Started Wizard ในวิธีนี้
ระบบจะนําคุณออกจาก wizards อื่นๆ และปลอยใหผูใชไดทํางานกับระบบปรับแตง
ของ NetBackup แตเพียงอยางเดียว 
ในกรณีที่ผูใชไมตองการใชงาน wizards ที่มีอยู วิธีดังตอไปนี้จะอธิบายวิธีการ
ปรับแตง NetBackup โดยการใชเครื่องมอืการจัดการ NetBackup วิธีการปฏิบัติ
ทั้งหมดจะไมแสดงในนี้ แตในแตละขั้นตอนจะอางถึงขอมูลเพิ่มเติมถาผูใชตองการ 
1. เริ่มตนการใชเครื่องมือการจดัการ NetBackup (ดูที่หัวขอ “หนาจอควบคุมการ

ใชงาน NetBackup “ ในหนา 4) 
2. กรอกสวนที่เปนของ storage device เพิ่มเติม ความตองการของระบบที่

เพิ่มเติมจะเปนการใชงานที่เปนการปรับแตงของการจัดเก็บขอมูล ในสวนการ
ปฏิบัติที่ไมใช wizard ใหดูที่หัวขอ Media Manager System Administrator’s 
Guide (คูมือการจัดการระบบ Media Manager system) 



หนา 28 

การปรับแตงการใช NetBackup โดยไมใช Wizards 
 
 

3. เพิ่มสวนของ media ที่ตองการใช สําหรับคาํแนะนําเพิ่มเติม ใหดูที่หัวขอ Media 
Manager System Administrator’s Guide (คูมือการจัดการระบบ Media 
Manager system) 

4. ควรแนใจวา NetBackup database daemon (bpdbm) กําลังทํางานอยู ตัว 
daemon นี้จะตองกําลังทํางานอยูเพราะ NetBackup จะสามารถ update ขอมูล
การ set up ใหมๆขึ้นได 
bprd จะเริ่มตนการทํางานของ bprdm ในการ boot ทุกครั้ง 
การตรวจสอบสถานะของ bprd และ bpdbm ใหใช script ตามนี้ 
/usr/openv/netbackup/bin/bpps 
ในกรณีที่จําเปน ใหเริ่มการทํางานของ bprd และ bpdbm โดยเริ่มการใชงาน
ดังนี้ 
/usr/openv/netbackup/bin/initbprd 
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การดูขอมูลรายงานของ NetBackup 2  
(Viewing NetBackup Reports)  
 

NetBackup จะรายงานการตรวจสอบ, การจัดการ และการแกปญหาการใชงานของ 
NetBackup โดย NetBackup จะรายงานสถานะหรือขอมลูปญหาสําหรับ server 
ของ NetBackup หรือลูกคา ซึ่งการแกปญหาจะมีสําหรับการวิเคราะหที่มีของความ
ผิดพลาดที่สามารถปรากฏขึ้นในรายงานของ NetBackup 
 
หัวขอตอไปนี้จะอธิบายภายในบท 
 

 การแนะนําเพือ่เขาสูการรายงานของระบบ 
 หนาตางการรายงาน 
 ชนิดของการรายงาน NetBackup 
 การใชการแกปญหาที่มีการแสดงผลการรายงาน 
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การแนะนําเพื่อเขาสูการรายงานของระบบ  
(Introduction to the Reports Application) 
 

เมื่อหนาจอ Reports ขยายในสวนของหนาจอ NetBackup รายละเอียดของขอมูลจะ
แสดงคําอธิบายรายงานที่เปนไปไดทั้งหมด  

 
 การดูขอมูลรายงาน 
1. ในหนาจอ NetBackup ขยายหนาจอดังนี ้NetBackup Mangement > 

Reports ขอมูลที่เปนไปไดจากการรายงานจะปรากฏขึ้น 
ขอมูลการรายงานจะมีไวเพื่อสําหรับเครื่อง server หลกัที่มีการเลือกไวแลว 
การดูรายงานในเครื่อง server หลักที่ตางไปให คลิก File > Change Server   

2. เลือกชื่อของรายงานที่ตองการจะ run โดยหนาจอทางขวาจะแสดงตัวเลือก
สําหรับการ run รายงานของเครื่อง 

3. เลือก media server และ/หรือ ลูกคาที่เราตองการจะ run รายงาน และ/หรือ 
เลือกชวงเวลาสําหรับการ run รายงานการใช 

4. คลิก Run Report  
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แถบเมน ู (Menu Bar) 

แถบเมนูจะประกอบไปดวยหัวขอดังนี ้
 

ตัวเลือก คําอธิบาย 
File  ตัวเลือก Change Server, New Window from 

Here, Adjust Application Time Zone, Export, 
Page Setup, Print Preview, Print, Close 
Window, และ Exit 

Edit Edit Default Time : เปดหนา Time Setting การ
ต้ังคาที่นี่กําหนด/วันที่ระยะเวลาสําหรับรายงาน 

View ตัวเลือก Show Toolbar, Show Tree, Back, 
Forward, Up One Level, Options, Refresh, 
Column Layout, Sort และ Filter 

Actions View SANPoint Control: เปดหนา browser เพื่อ
แสดงการควบคุมการรายงาน SANPoint จาก
หนานี ้ ผูใชสามารถดูขอมูล NetBackup ที่
สามารถมีความเกี่ยวของกับ SANPoint Control 
logsได โดย logs จะไมสามารถดูไดจากหนาจอ
ควบคุม NetBackup ไดโดยตรง ควรตรวจสอบ 
logs เพื่อชวยการวิเคราะหสาเหตุปญหาที่เกิด
จาก SANPoints เชน การดูความผิดพลาดของ 
drive และการขัดของของ network เปนระยะๆ 

Help ตัวเลือก Help Topics, Troubleshooter, License 
Keys, Current NBAC User 
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หนาตางของรายงาน  
(Reports Window) 
 

Reports window จะแสดงจํานวนของวิธีทํารายงานซึ่งทําใหเกิดความงายขนสําหรับ
ผูใชในการดูรายการของวิธีทํารายงานและจัดการขอมูลของรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Report Toolbar 
ปุมบน Toolbar หรือแถบเครื่องมือเปน shortcut ของเมนูคําสั่ง สําหรับการแสดง
หรือซอนแถบเครื่องมือของโปรแกรม NetBackup นี้ ใหคลิกที ่ View > Show 
toolbar 

 
Report Contents Pane 
ที่แถบขวาลางของ Reports window เปนสวนที่แสดงสารบัญของรปูแบบการทํา
รายงานที่มีหลายรูปแบบใหเลือก  

 
Shortcut Menus 
เพื่อแสดงรายการของคําสั่งตางๆ ใหคลิกขวาบนประเภทของรายงานที่เลือก 
รายการของ shortcut ตางๆไดแก 
 
 

 

คลิกขวาบริเวณที่เปน 
สารบัญเพื่อใหเมนู  
shortcut แสดง
ขึ้นมา 
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♦ Column Layout: เปน shortcut สําหรับเปด dialog ซึ่งมีคําสั่งแสดงหรือซอน
คอลัมน  (โดย default ที่ถูกต้ังเอาไวจะเปน ทุกคอลัมนไมถูกแสดงขึ้นมา) 

♦ Sort: เปน shortcut สําหรับเปด Sort dialog ซึ่งสามารถใชสําหรับกําหนดเกณฑ
ในการเลือกประเภทของคอลัมน 

♦ Find: เปน shortcut สําหรับเปด Find dialog ซึ่งใชสําหรับคนหาคําหรอืขอความ
ในรายงานฉบบันั้น 

♦ Filter: ใช Filter option เพื่อใหไดขอมูลจําเพาะที่แคบลงใสลงในตาราง การ
ควบคุมโดย Filter dialog ทําใหผูใชสามารถแสดงรายการของแถวหรือบรรทัดที่
เหมาะสมกับเกณฑที่กําหนด 

 
Report Setting 
ใชการปรับหรอืต้ังคาตางๆในรายงานเพื่อกําหนดเกณฑในการทํารายงานของผูใช
โปรแกรม และไมใชการต้ังคาทั้งหมดจะมีความเหมาะสมสําหรับรายงานทุกประเภท 

 
Date/Time Range 
เปนการกําหนดระยะเวลาที่คลอบคลุมในชวงที่ผูใชตองการ ซึ่งโดย default ที่ต้ังไว 
เวลาเริ่มตนจะเปนหนึ่งวันกนที่รายงานจะถูก run หรือดําเนินการจัดทําขึ้น และเวลา
สิ้นสุดจะเปนเวลาที่รายงานถูก run 

 
Client 
คลิกที่ Client box แลวเลือก All Clients หรอืเลือกที่ client ที่รายงานจะนาํมาใช 

 
Media Server 
คลิกที่ Media Server box แลวเลือก All Media Servers หรือเลือกทีช่ื่อของ media 
server ที่รายงานจะนํามาใช master server ที่ถูกเลือกและ media server ของ 
master server นั้นจะปรากฏอยูในรายงานดวย 

 
Job ID 
กําหนด Job ID สําหรับสิ่งที่ผูใชตองการจะนําเสนอเปนรายงานออกมา 
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Media ID 
สําหรับประเภทของ media หรือสื่อกลางของรายงาน ใหกําหนด media ID หรือ
กําหนดเปน All Media ซึ่งรายงานประเภท Media Contents จะตองการ specific ID  

 
Volume Pool 
สําหรับ media summary report หรือรายงานที่รวบรวมสื่อกลาง ใหระบุชื่อของ 
volume pool หรือกําหนดเปน All Volume Pools 

 
Verbose Listing 
เลือก Verbose Listing เพือ่ให NetBackup ใหรายละเอียดปลีกยอยใน Media 
Summary Report มากขึ้น 

 
Run Report 
คลิก Run Report หลังจากที่เลือก criteria หรือเกณฑของรายงานแลว 

 
Stop Report 
คลิก Stop Report ถารายงานนั้นกําลังถูก run อยูแตผูใชโปรแกรมไมตองการให
ดําเนินการจนสําเร็จ 
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ชนิดของรายงาน 
(NetBackup Report Types) 

 
จากนี้จะเปนการอธิบายถึงสารบัญของ NetBackup report 

 
Status of Backups Report 

Backups report จะแสดงสถานะและรายละเอียดขอผิดพลาดของงานซึ่งถกูทําให
เสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนดหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคําอธิบายถึง
ความผิดพลาดนี้จะถูกรวมอยูใน status of Backups Report ดวย ตารางตอไปนี้
อธิบายเกี่ยวกับคอลัมนตางใน Status of Backups Report 

 
Status of Backups Report 
คอลัมน ความหมาย 

Client ชื่อของ client สําหรับใชในการดําเนินการ backup ขอมูล 
Date/Time เวลาที่การ backup เริ่มตน 
Description ขอความที่บรรยายหรืออธิบายถึง status 
Job ID Job ID สอดคลองกับการ backup ที่ปรากฏใน Activity Monitor 
Media Server Media Server ซึ่งควบคุมการ backup 
Policy ชื่อของวิธีที่ถูกนํามาใชในการ backup ขอมูลของ client 
Schedule ชื่อของตารางเวลาที่ถูกนํามาใชในการ backup ขอมูลของ client 
Status สถานะหรือสภาพที่เสร็จสมบูรณของการ backup ถา status code เปน 0 

หมายถึงการทาํงานบรรลุผล แตถา status code ไมเปน 0 ใหคลิกที่ 
hyperlink เพื่อเปดหาวิธีแกปญหา 
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Client Backups Report 
Client Backups Report จะแสดงถึงรายละเอียดปลีกยอยเกี่ยวกับการ backup ที่
สําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาที่กําหนดตารางตอไปนี้อธิบายถึงแตละฟลดใน Client 
Backups report 
 

Client Backups Report 
ฟลด ความหมาย 

Backup Date/Time วันและเวลาที่การ backup เริ่มตน 
Backup ID การบงชี้โดย NetBackup เมื่อมีการแสดงการ backup ขอมูล 
Client ชื่อของ client สําหรับใชในการดําเนินการ backup ขอมูล 
Compressed Yes แสดงถึงการ backup ถูกบีบอัด 
Elapsed Time เวลาที่ใชในการ backup 
Encrypted Yes ถาการ backup ถูกนาํมาสรางเปนรหัส การนําขอความมาสราง

เปนรหัสและการนํารหัสกลับมาแปลงเปนขอความสามารถเปนเกิดขึ้น
ไดโดยอาศัย NetBackup Encryption option เทานั้น 

Extended Security 
Information 

ฟลดนี้จะถูกปรบัปรุงใหใชไดตอไปในอนาคต ดงันั้นขณะนี้จึงถูกแสดง
เปน No เสมอ 

Expiration Time วันและเวลาที่ NetBackup ยุติการบันทึกการ backup    
File Restore Raw ไฟลแตละไฟลจะสามารถถูก restore โดยอาศัยขอมูลดิบซึ่งจะถูก set 

หรือจัดขึน้โดยลักษณะวิธีที่สอดคลองกัน 
First System Only ฟลดนี้จะถูกปรบัปรุงใหใชไดตอไปในอนาคต ดังนั้นขณะนี้จึงถูกแสดง

เปน No เสมอ 
Image Dump Level ประยุกตใชกับ NDMP backup ถาคาที่แสดงเปน 0 แสดงถึงการ 

backup ที่สมบูรณแบบ และถาคาที่แสดงมากกวา 0 แสดงถึงการ 
backup ที่เพิ่มขึ้น 

Image Type แสดงคําวา Regular ถาเปนการ backup ตามตารางเวลาหรือการ       
                         backup ตามขอมูลของผูใชโดยตรง 
           Pre-imported ถา phase I ของขั้นตอนที่สําคัญถกูทํา     
                                         ใหเสร็จสมบูรณ หรือ 
                   Imported ถาเปน  image ที่ถูกสงผานเปนขอมูลเขามา   
                        (phase II ของขัน้ตอนทีส่ําคัญเสร็จสมบูรณ) 

Keyword คําสําคัญที่ผูใชนํามารวมเขาดวยกันกับ image ในขณะทําการ backup 
Kilobytes จํานวนของกิโลไบทในการทํา backup 
Multiplexed Yes แสดงถึงการ backup ถูกทําเปนเชิงซอนหรอืถูกทําหลายทาง 
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ฟลด ความหมาย 

Number of Files จํานวนของไฟลในการทํา backup 
Object Descriptor ฟลดนี้จะถูกปรบัปรุงใหใชไดตอไปในอนาคต ดังนั้นขณะนี้จึงถูกแสดง

เปน No เสมอ 
Policy ชื่อของวิธีที่ถูกนํามาใช backup ขอมูลของ client 
Policy Type ประเภทของวิธี (ยกตัวอยาง เชน Standard, MS-Windows-NT เปน

ตน) 
Primary Copy Primary copy แสดงถึง copy (1 หรือ 2) ที่ NetBackup ใชเพื่อ 

restore ขอมูลตามคําเรียกรอง 
Retention Period Retention period สําหรับการ backup บน volume เครื่องหมายดอก

จันทรที่อยูหลังตัวเลขแสดง retention period หมายความถึง volume 
ที่สามารถมี retention level หลายระดับ เมื่อมี retention level หลาย
ระดับ ตัวเลขที่ถูกแสดงอยูหนาเครื่องหมายดอกจันทรนีจ้ะเปนระดับ
แรกที่ถูกกําหนดขึ้น (ดู “Retention” ที่หนา 169) 

Schedule Name ชื่อของตารางเวลาที่ถูกนํามาใชสําหรับการทํา backup 
Schedule Type ประเภทของตารางเวลาที่ถูกนํามาใชสําหรับการ backup (ยกตัวอยาง 

เชน full หรือ incremental) 
True Image Restore 
Available 

Yes หมายความวา NetBackup กําลังสะสมขอมูลรายละเอียดของการ 
restore ที่ถูกตอง 

 
 

Problems Report 
Problems Report จะเปนรายงานที่แสดงรายการของปญหาที ่ server บันทึกไว
ระหวางระยะเวลาที่กําหนด ขอรายละเอียดในรายงานนี้เปน subset หรือเปนเซต
ยอยของขอมูลที่ไดรับจาก All Log Entries report  
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All Log Entries Report 
All Log Entries report สําหรับประเภททีก่ําหนดระยะเวลา รายงานประเภทนี้จะ
รวบรวมขอมูลรายละเอียดจากรายงานประเภท Problem และ Media Log รายงานนี้
จะแสดงอัตราเร็วในการถายโอนขอมูลดวย ซึ่งมีประโยชนตอการตรวจวัดและการ
ทํานายอัตราเร็วของการ backup ขอมูลและจํานวนครั้งในการ backup ตาราง
ตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับคอลัมนใน All Log Entries report 

 
All Log Entries Report 
คอลัมน ความหมาย 

Client NetBackup client เกี่ยวของในเหตุการณสําคัญ ถาเหตุการณหรือสถานการณ
ไมไดเกี่ยวของกับ client คอลัมนนี้ก็จะวางเปลาไมแสดงสิ่งใด 

Date/Time วันที่เหตุการณหรือสถานการณนั้นๆเริ่มตนขึ้น 
Description ขอความที่บรรยายถึง status 
Job ID การบงชี้โดย NetBackup เมื่อมีการแสดงการ backup ขอมูล 
Media Server Media server ที่ควบคุมการ backup ขอมูลของ client 
Policy ชื่อของวิธีที่ถูกนํามาใชในการ backup ขอมูลของ client 
Process ขบวนการหรือขั้นตอนที่ยอนกลับ status 
Schedule ชื่อของตารางเวลาที่ถูกนํามาใชในการ backup ขอมูลของ client 
Severity ระดับความรุนแรงของ status ไดแก Critical, Warning, Error, Info. 
Status ภาวะที่เสร็จสมบูรณของการ backup ถา status code เปน 0 หมายถึงการ

ทํางานบรรลุผล แตถา status code ไมเปน 0 ใหคลิกที่ hyperlink เพื่อเปดหา
วิธีแกปญหา 

Type ประเภทของ status 
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Media Lists Report 
Media Lists report เปนรายงานที่แสดงขอมูลรายละเอียดสําหรับ volume ที่ถูกจีดไว
สําหรับการ backup รายงานประเภทนี้จะไมแสดงเกี่ยวกับ media หรือสื่อกลางสําหรับ
หนวยเก็บขอมลูที่เปนแผน disk หรอืสําหรับการ backup ของ NetBackup catalog 

♦ สําหรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ backup ที่ถูกบันทึกดวยหนวยเก็บขอมูลที่
เปนแผน disk 

♦ เพื่อติดตามสื่อที่ถูกใชสําหรับทํารายการการ backup เก็บบันทึกจากคอมพิวเตอร
ที่พิมพลงกระดาษหรือจัดโครงแบบของ E-mail global attribute ซึง่ E-mail 
global attribute ทําใหเกิดการสงอีเมลโดย NetBackup ซึง่เปนการกําหนด status 
ของแตละรายการของการ backup และ media ID ที่ถูกนํามาใช ผูใชสามารถสั่ง
พิมพหรอืบันทกึอีเมลลงในแผน disk ไดมากกวาหนึ่งรายการที่มีใน catalog 

Media Lists Report 
คอลัมน ความหมาย 

Allocated Date/Time วันและเวลาที่ Media Manager จัดใหเปน volume  

Density Densityของเครื่องมือที่ทําใหเกิดการ backup ของ volume 

Expiration Time วันและเวลาเมื่อการ backup ของ volume หมดอายุ 

Header Size ขนาดของ optical header มีหนวยเปนไบท 

Images จํานวนรวมทั้งหมดของการ backup ของ volume 

Kilobytes จํานวนทั้งหมดเปนกิโลไบทของ volume นี ้

Last Offset optical offset ของ header สุดทาย 

Last Read Date/Time เวลาครั้งสุดทายที่การ restore จะถูกทําใหเกิดขึ้นจาก volume นี้ 

Last Written 
Date/Time 

เวลาครั้งสุดทายที่ volume จะถูกนํามาใชสําหรับการ backup 

Media ID Media ID ซึ่งถกูจัดใหเมื่อเพิ่ม volume ใหแกMedia Manager 

Media Server Media sever ที่ควบคุมการ backup 

Number of Restores จํานวนครั้งของ volume  ที่ถกูนํามาใชสําหรับการ restore 

Partner ID Medis ID ที่ถกูจัดใหเมื่อเพิ่ม volume ใหแกMedia Manager 

Retention Period ระยะเวลาที่การ backup จะถูกพิจารณาวามีผลใชไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

Section Size ขนาดของ Optical sector ในหนวยไบท 
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คอลัมน ความหมาย 

Status ขอความที่ปรากฏอยูภายในหัวขอ status มีดังนี้ 
Suspended: volume ไมสามารถนําไปใชในการ backup ตอไปจนกระทง 
retention period สําหรับการ backup ทั้งหมดของ volume จะยุติหรือ
หมดอายุไปเสียกอน ในเวลานั้น suspended volumeหรือ volume ที่ถูก
ยกเลิกชั่วคราวจะถูกลบออกจาก NetBackup mediacatalog และจะไมไดถูก
กําหนดโดย NetBackup (คําสั่งเกี่ยวกับ bpmedia สามารถนํามาใชกับ 
volume ที่ถูกยกเลิกชั่วคราวและที่ไมถูกยกเลิก) 
Volume ที่ถูกยกเลิกชั่วคราวจะมีประโยชนสําหรับการ restore ถาการ backup 
ยุติลง ความตองการในการสงผานขอมูลจากการ backup ในครั้งแรกๆจะเกิดขึ้น 
Frozen: volume สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการ backup ครั้งตอไปได  
volume ที่ถูกทําใหหยุดหรือ volume ที่ถูกทําใหใชการไมได จะไมมีการ
หมดอายุ แมภายหลังจากการหมดสิ้น retention period สําหรับการ backup 
ทั้งหมดเกี่ยวกับ media ซึ่งหมายความวา media ID จะไมถูกลบออกจาก 
NetBackup media catalog อยางแนนอน และจะยังคงถูกกําหนดโดย 
NetBackup (คําสั่งเกี่ยวกับ bpmedia สามารถนํามาใชกับ volume ที่ถูกทํา
ใหใชการไมไดหรือกับ volume ที่ใชการได) 
Volume ที่ถกูทําใหใชการไมไดหรือ frozen volume สามารถนํามาใช
ประโยชนเพื่อการ restore ถาการ backup หมดอายุหรือหยุด ความตองการ
ในการสงผานขอมูลจาก backup ในครั้งแรกๆจะเกิดขึ้น 
Full: volume อยูในสภาพที่เต็มหรือสมบูรณเต็มที่ จะไมมีการ backup ที่จะ
ถูกเขียนเพิ่มเติมขึ้นอีก NetBackup จะจัดอยูในสภาพ FULL ถาประสบกับ
การหยุดของ media (end of media, EOM) ในระหวางการ backup ขอมูล 
volume ที่อยูในสภาพเต็มจะไมสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการ backup 
ครั้งตอไปไดจนกวา retention period จะยุติ สําหรับการ backup ทั้งหมดที่
เกิดขึ้นบน volume ที่อยูในสภาพเต็มจะยุติลง ในเวลานั้น volume จะถูกลบ
ออกจาก NetBackup media catalog และจะไมถูกกําหนดจาก NetBackup 
Expired: backup ทั้งหมดสามารถหมดอายุได 
Imported: การ backup ขอมูลจะถูกสงผานไปสู server โดย volume ไม
สามารถนํามาใชสําหรับการ backup ครั้งตอไปไดจนกวา retention period 
สําหรับการ backup ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน volume จะยุติลง ในเวลานั้น 
volume ที่ถูกสงผานขอมูลเขามาจะสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการ 
restore ถาการ backup ยุติ ความตองการในการสงผานขอมูลจากการ 
backup ในครัง้แรกจะเกิดขึ้น 
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คอลัมน ความหมาย 

Valid Images จํานวนของการ backup บน volume ที่ยังไมยุติหรือหมดอายุ ยกตัวอยาง 
เชน ถา volume มีการ backup 50 ครั้ง จะมีเพียง 10 ครั้งเทานั้นทีม่ีผล
ใชไดโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้อีก 40 ครั้งที่เหลือของการ backup 
จะยุติลง ถา volume มีการ backup เกิดขึ้นหลายทางเปนแบบเชิงซอน ใน
รายงานแบบ Media Lists จะมีฟลดที่เปน MPX ประกอบอยูดวย 

Volume Pool ตัวเลขที่สอดคลองหรอืสัมพันธกับ volume pool ที่เกี่ยวกับ media 
0 = ไมเกิดการ backup 
1 = NetBackup 
สําหรับตัวเลขหรือจํานวนอื่นพบ media ID บน volume database host 
สําหรับ media ID รายการของ volume นี้จะแสดง volume pool ของแตละ 
volume 
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Media Content Report (รายงานสารบัญมีเดีย) 
รายงานสารบัญมีเดียจะแสดงรายระเอียดของลําดับ  (Volume) ของสารบัญดวยการ
อานโดยตรงจากหัวอานของมเีดียและหัวอานสํารอง รายงานนี้จะแสดงรายการของ
เลขหมายการสํารองรายการ (ที่ไมใชแตละแฟมขอมูล) ซึง่จะอยูในแตละลําดับ ซึ่งถา
เทปจะตองทําการอานจากเครื่องบันทึกขอมลู จะทําใหเกิดการหนวงเวลาเล็กนอย
กอนที่รายงานจะปรากฏขึ้น 

 
หมายเหตุ   รายงานสารบัญมีเดียจะไมปรากฏเปนประเภทของมีเดียบันทึกขอมูลหรือ แคตตาล็อก

สํารองของ NetBackup 

 
ตารางตอไปนี้จะอธิบายคอลัมนในรายงาน 
รายงานสารบัญมีเดีย 
คอลัมน ความหมาย 

การกําหนดวัน/เวลา 
Allocated Date/Time 

วันที่และเวลาซึ่ง ตัวจัดการมีเดียจะทําการกําหนดขนาด 
 

เลขหมายของการสํารองขอมูล 
Backup ID  

ตัวระบุเลขหมายซึ่ง NetBackup ไดทําการระบุเมื่อมีการสํารองขอมูล 
 

ขนาดของบล็อกใน(รูปของ
ไบท) Block size (in bytes) 

ขนาดของบล็อกของขอมูลที่ใชในการสํารองขอมูล เมื่อการสํารอง
หลายทางไดถูกใชงาน ขนาดของบล็อคจะสามารถมีไดหลายขนาดใน
ขณะที่ทําการสํารองขอมูลในขนาดเดียวกัน 

เลขหมายสําเนา Copy Number แสดงเลขหมายสําเนา (1 หรอื 2) 
วันที่สรางขอมูล Creation date วันที่ที่ NetBackup ทําการสํารองขอมูล 
เวลาหมดอาย ุExpiration Time เวลาที่ขอมูลสํารองหมดอายุ 
หมายเลขแฟมขอมูล 
File number 

ตําแหนงของแฟมขอมูลที่แฟม 1 คือแฟมแรก ถาลําดับประกอบดวย
ขอมูลสํารองหลายทาง มันจะสามารถมีหลายแฟมขอมูลที่ใชหมายเลข
เดียวกัน 

หมายเลขของการแบงสวน 
Fragment Number 

มากกวา 1 ไดเพียงกรณีที่การสํารองขอมูลถูกแบงผานขามหลาย
ลําดับ หรือขนาดสูงสุดของหนวยบันทึกขอมูลนั้นเกินขนาดที่กําหนด 

เลขหมายของมีเดีย  Media ID เลขหมายของมีเดียซึ่งถูกกําหนดเมื่อลําดับไดถูกเพิ่มเติมในตัวจัดการ
มีเดีย 

ชวงเวลาของการเก็บรักษา 
Retention Period 

ชวงเวลาที ่NetBackup จะทําการเกบ็รักษาขอมูลสํารอง เครือ่งหมาย
ดอกจนัที่ตามหลังเลขหมายของ Retention Period หมายความวาลําดับ
การสํารองขอมูลจะทําการสํารองไดดวยระดับการเกบ็รักษาที่แตกตาง
กัน และเลขหมายที่แสดงนัน้กจ็ะเปนระดับแรกที่ถูกกําหนดขึ้น 
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รูปภาพบนรายงานของมีเดีย 
( Images on Media Report ) 
รูปภาพบนรายงานของมีเดียแสดงรายการของสารบญัของมีเดียตามที่ไดบันทึกในแคต
ตาล็อกภาพของ NetBackup คุณสามารถสรางรายงานนี้ในทุกประเภทของมีเดีย 
(รวมทัง้ดิสก) และตัวกรอง ขึน้อยูกับเครือ่ง หมายเลขประจํามีเดีย หรอืเสนทาง (พาธ) 

 
หมายเหตุ รูปภาพบนรายงานของมีเดียจะไมแสดงขอมูลที่มีเดียใชสําหรับ NetBackup แคตตาล็อก

สํารอง 

 
ตารางตอไปนี้อธิบายคอลัมนในรูปภาพบนรายงานของมีเดีย 
รูปภาพบนรายงานของมีเดีย 
คอลัมน  ความหมาย 

เลขหมายของการสํารองขอมลู 
Backup ID 

หมายเลขที่ NetBackup ไดกําหนดขึ้นเมื่อทาํการสํารองขอมูล 

แผนที่กลุมขอมูล Blockmap บงชี้วาขอมูลที่ถูกแยกสวนไวนั้นเปนแผนทีก่ลุมขอมูลหรอืไม 
ขนาดของกลุมขอมูล       
Block Size 

ขนาดของกลุมขอมูลที่ถูกใชในการสํารองขอมูล  เมื่อกลุมขอมูล
แบบซับซอนไดถูกใชงาน ขนาดของกลุมขอมูลก็จะมีไดหลาย
ขนาดระหวางที่ทําการสํารองขอมูลบนลําดับเดียวกัน 

เครื่องลูกขาย Client ชื่อของเครื่องลกูขายที่ถูกสํารองขอมูล 
หมายเลขสําเนา Copy Number มากกวาหนึ่งไดก็ตอเมื่อมีหลายสําเนา 
การบีบอัด Compressed เปนคา   Y เมื่อสํารองขอมูลแบบบีบอัด 
ความหนาแนน Density ความหนาแนนของอุปกรณทีท่ําการสํารองขอมูล 
อุปกรณที่ถูกเขียนขอมูล  
Device Written On 

อุปกรณที่ถูกทาํการสํารองขอมูล นี่คือดัชนีของไดรฟทีถู่กกาํหนด
ไวในตัวจัดการมีเดีย 

การเขารหัส Encrypted เปนคา Y เมื่อสํารองขอมูลแบบเขารหัส  การเขารหัสและการ
ถอดรหสัจะสามารถทําไดเมื่อใชตัวเลือกเขารหัสของ NetBackup 

วันเวลาหมดอายุ Expiration 
Date/Time 

วันที่และเวลาหมดอายุของการโตตอบหมายเลขของสําเนา ไมใช
เวลาหมดอายุของสําเนาแรก 

เลขหมายแฟมขอมูล File Number เลขหมายของแฟมขอมูลบนมีเดีย 
เลขหมายของการแบงสวน 
Fragment Number 

เลขหมายการแบงสวน(แฟมดัชนี)จะมีเมื่อการแบงสวนประกอบ
ดวยขอมูลจริงของการกูคืนรปูภาพ หรือใชสําหรับการกูคืนขอมูล
แบบเอกเทศจากการสํารองขอมูลดิบ สําหรบัการสํารองขอมูลแบบ
TIR จะถูกแสดงขอมูลแบบ TIR 
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รูปภาพบนรายงานของมีเดีย (ตอ) 
คอลัมน  ความหมาย 

กิโลไบท Kilobytes ขนาดของการแบงสวนแบบกโิลไบท  คานี้จะไมรวมชองวางของ
หัว เทปในระหวางการสํารองขอมูล ขนาดของการแบงสวนที่เปน
ศูนยจะเกิดขึ้นไดเมื่อทําการสํารองขอมูลแบบซับซอน 

นโยบาย Policy NetBackup จะกําหนดนโยบายขึ้นเมื่อมีการสํารองขอมูลเกิดขึ้น 
วันเวลาของมีเดีย Media Date 
/ Time 

วันและเวลาที่สําเนาจะหมดอายุ จะใชไดเพียงแคการแบง
สวนขอมูลในสวนแรกของสําเนาเทานั้น 

หมายเลขประจํามีเดีย Media 
ID 

เลขหมายประจํามีเดียของลําดับที่มีการสํารองรูปภาพไว สําหรับ
ดิสกมันจะเปนชื่อของเสนทาง (พาธ) 

เครื่องแมขายมีเดีย Media 
Server 

เครื่องแมขายที่เก็บฐานขอมลูของขอมูลนี ้

ประเภทของมีเดีย Media Type ประเภทของอุปกรณเก็บขอมูลและสามารถถอดถอนได(Rmed) 
หรือดิสก 

การเก็บขอมูลแบบซับซอน 
Multiplexed 

เปนคา Y เมื่อสําเนาขอมูลแบบซับซอน และใชไดกับทุกเลขหมาย
ของการแบงสวน 

จํานวนแฟมขอมูล 
Number of Files 

จํานวนแฟมขอมูลในการสํารองขอมูล 

ออฟเซ็ท 
Offset 

ใชงานไดกับออพติคอลดิสกและมีไบทออฟเซ็ทบนมีเดียทีเ่ปน
จุดเริ่มตนของการสํารองภาพ ใหเพิกเฉยตอคานี้สําหรับเทปและ
ดิสกแมเหล็ก 

ประเภทของนโยบาย 
Policy Type 

ประเภทของนโยบาย (ตัวอยางเชน, มาตรฐานทั่วไป, วินโดวส 
เอ็นที และอื่น ๆ) 

เศษเหลือ 
Remainder 

ไบทเหลือที่ถูกเขียนขึ้นนอกเหนือจากแฟมกิโลไบท เชนขนาด
ของการแบงสวนอยางแทจรงิ ดังนี:้ กิโลไบท x 1024 + เศษเหลือ 

ชวงเวลาการรักษาขอมูล 
Retention Period 

ชวงเวลาของการเก็บรักษาขอมูลที่ถูกสํารองไวในลําดับนี้ 
เครื่องหมายดอกจันที่ตามหลังคาของชวงเวลาเก็บรักษาขอมูล
หมายถึงวาลําดับนั้น ๆ สามารถมีชวงเวลารักษาขอมูลไดหลาย
ระดับ เมื่อมีการเก็บรักษาขอมูลหลายระดับ ตัวเลขที่แสดงตัวแรก
จะเปนระดับแรกที่ถูกกําหนดขึ้น  

กําหนดการ Schedule ชื่อของกําหนดการที่ถกูต้ังขึน้เพื่อใชในการสํารองขอมูลเครือ่งลูกขาย 
ประเภทของกําหนดการ  
Schedule Type 

ประเภทของการสํารองขอมูล (เต็ม,  การเพิม่ขึ้นที่แตกตางกัน, 
การเพิ่มขึ้นแบบสะสม หรือ ผูใชโดยตรง) 
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รายงานขอผิดพลาดของมีเดีย 
( Media Logs Report) 
รายงานขอผิดพลาดของมีเดียจะแสดงรายการขอผิดพลาดหรือขอความที่แสดงขอมูล 
ซึ่งถูกบันทกึในแค็ตตาล็อกของรายการขอผิดพลาดของ NetBackup ขอมูลนี้จะ
ปรากฏอยูในรายงานขอผิดพลาดทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้น  

 

รายงานสรุปผลมีเดีย  
( Media Summary Report) 
รายงานสรุปผลมีเดียจะรายงานผลสรุปของลําดับที่ใชงานและไมใชงานสําหรับเครื่อง
แมขายที่ถูกกําหนดไวซึ่งขึน้อยูกับวันที่ที่หมดอายุ  และมนัก็จะแสดงใหทราบวามีกี่
ลําดับที่อยูในชวงเวลาของการเก็บรักษาแตละระดับ  สําหรับโหมดเวอรบอส รายงาน
จะแสดงเลขหมายประจํามีเดียแตละมีเดียและวันหมดอายุ 
มีเดียที่ไมใชงานจะเปนสวนที่มีสถานะเปน เต็ม FULL, หยุดนิ่ง FROZEN, หยุดใช
งานชั่วคราว SUSPENDED หรือ นําเขาขอมูล IMPORTED  ลําดับอื่น ๆ จะถูก
พิจารณาวาใชงานได 
ลําดับที่หมดอายุเพียงลําดับเดียว ที่ปรากฏในรายงานนี้ คือลําดับที่อยูในสถานะ 
FROZEN NetBackup  จะทําการลบลําดับอื่นๆ ทีห่มดอายุออกจากแคตตาล็อกมี
เดีย  เมื่อมนัทาํการสํารองขอมูล ลําดับที่หมดอายุที่อยูในสถานะอื่นสามารถแสดงได
เพียง  ถาหากคุณแสดงรายงานระหวางเวลาที่ลําดับหมดอายุ และการสํารองขอมูล
ถัดไปไดถูกกระทําแลว 
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การเขียนรายงานมีเดีย   
( Media Written Report ) 
การเขียนรายงานมีเดียเพื่อกําหนดลําดับซึ่งจะถูกใชสําหรับการสํารองขอมูลภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ในรายงานนี้จะไมแสดงผลของลําดับที่ถูกใชในการสํารองขอมูล 
NetBackup แคตตาล็อก หรอืลําดับที่ใชในการทําสําเนาถาหากวาตนฉบับไดถูก
สรางขึ้นกอนทีจ่ะกําหนดชวงเวลา 

 
ตารางตอไปนี้อธิบายคอลัมนในการเขียนรายงานมีเดีย 
 
การเขียนรายงานมีเดีย 
คอลัมน  ความหมาย 

กิโลไบท Kilobytes จํานวนของกิโลไบทในการสํารองขอมูล 
วันเวลาที่เขียนครั้งสุดทาย Last 
Written Date / Time 

วันที่และเวลาที่มีเดียไดถูกเขียนขอมูลครั้งลาสุด 

เลขหมายประจํามีเดีย 
Media ID 

เลขหมายประจํามีเดียที่ถูกกําหนดขี้นเมื่อลาํดับไดถูกเพิ่มในตัว
จัดการมีเดีย 

เครื่องแมขายมีเดีย 
Media Server 

เครื่องแมขายที่ถูกบรรจฐุานขอมูลของลําดับที่มีระเบียนขอมูลของ
ลําดับนั้น 

ชวงเวลาการเก็บรักษา 
Retention Period 

ระยะเวลาที่ขอมูลสํารองจะยังสามารถใชได 

เวลาที่เขียน 
Times Written 

จํานวนเวลาที่มีเดียนี่ไดถูกเขียน 
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การใชตัวชวยแกปญหาภายในรายงาน  
(Using the Troubleshooter within Reports) 
คุณสามารถใชตัวชวยแกปญหาภายในรายงานเพื่อหาคําอธิบายและวิธีการแกไขการ
กระทําที่ขึ้นอยูกับรหัสสถานะของ NetBackup ที่ถูกสงงานคืน 

 
 การใชงานตัวชวยแกปญหาภายในรายงาน  
1. เปดรายงานขึ้นมา 
2. คลิกขวาที่บรรทัดใด ๆ ในรายงานและเลือก “ตัวชวยแกปญหา” จากเมนลูัด 
3. ขอความของตัวชวยแกปญหาจะปรากฏขึ้นมาเพื่อแสดงคําอธิบายของปญหา

บนแถบ “ปญหา” และคําแนะนําการกระทําบนแถบ “การแกปญหา” 
 

คุณสามารถที่จะเปด “ตัวชวยแกปญหา” ในเวลาใดก็ตามไดที่เมนู (ชวยเหลือ > ตัว
ชวยแกปญหา) พิมพรหัสสถานะและคลิก มองหา 
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การติดตามการทาํงานของ NetBackup 3 
(Monitoring NetBackup Activity ) 
 

บทนี้จะอธิบายวาจะสามารถใชงาน การติดตามการทํางานของ NetBackup ได
อยางไรบาง ในการแสดงการทํางานหลากหลายฟงกชั่น ในการตรวจสอบ และการ
แกปญหาการทํางานของ NetBackup การสาธิตและการประมวลผล 

 
ในบทนี้จะรวมถึงหมวดตาง ๆ ดังนี ้

 การแนะนําการติดตามการทํางาน  
 วิธีการทํางาน  
 การสาธิตการทํางาน  
 การประมวลผล  
 ขอผิดพลาดในการใสแถบบันทึกมีเดีย  
 การบริหารงานฐานขอมูล  
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แนะนําการติดตามผลกิจกรรม 
(Introduction to the Activity Monitor) 
 

ใช การติดตามผลใน NetBackup Administration Console เพื่อ ติดตามและควบคุม
งานตางๆ ของ NetBackup, daemons และกระบวนการตางๆ 

 
ในชวงที่มีการติดตามผลกิจกรรมที่ทํางานใน NetBackup Administration Console,  
bpjobd  daemon เชื่อมโยง และผลักดันงานกิจกรรม NetBackup อยางตอเนื่องไปที่ 
เปน Activity Monitor 

 
เมื่อขอมูลกิจกรรมงานที่รับจาก bpjobd daemon, ปรับปรุงตามกิจกรรมที่งานถูก
แนะนํา งานที่ถูกปรับปรุงใหทันสมัย และ งานที่ทําใหสมบูรณ  การปรับปรุงให
ทันสมัย เกิดขึน้อยางทันทีทนัใดเพราะวาไมมีการ refresh cycle. 

 
การติดตามผลกิจกรรม ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
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เมนูบาร (Menu Bar) 

 Menu bar ประกอบดวย menu ตอไปนี้ 
ตัวเลือก คําอธิบาย 

ไฟล (File) ตัวเลือก Change Server, New Window from hear, Adjust  
Application Time Zone, Export, Page Setup, Print  Preview, Print, Close 
Windows, และ Exit  

การสราง (Edit) ตัวเลือก Delete, Select All และ Find  
มุมมอง (View) ตัวเลือก Show Toolbar, Show Tree, Back, Forward, Up One Level, Options, 

Refresh, Column Layout, Sort, และ Filter  
Action เมนู Actions ประกอบดวยตัวเลือกตางๆ ดังตอไปนี้ 

Details (รายละเอียด): การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน รายละเอียดของ 
daemon (โปรแกรมของระบบยูนิกซที่เริ่มตนไดดวยตัวเอง และทํางานตามที่เรา
ระบุไว) หรือการประมวลผลที่ไดเลือกไวในรายการ 
Cancel Job (ยกเลิกงาน): เลือกยกเลิกงานภายในรายการ ที่ยังไมเสร็จสมบูรณ  
การสํารองจุดตรวจสอบ หรือ การเรียกขอมูล (restore) กลับมาทํางานตอนั้นไม
สามารถที่จะที่กระทําได ดังนั้นควรใชคําสั่ง Suspend Job แทน 
Cancel  All  Jobs (ยกเลิกงานทั้งหมด):  ยกเลิกงานสํารอง ที่ยังไมเสร็จสมบูรณ
ทั้งหมด 
Suspend Job (การสั่งใหหยุดชั่วคราว): การสั่งให Active, Queued (รายการงาน
ที่รอปฏิบัติคําสั่งในโปรแกรม), Requeued หรือ การสํารองจุดตรวจสอบ ( ฺ
Backup)  หรือ การเรียกขอมูล (restore) ซึ่งผูควบคุมระบบอาจจะตองการใหมี
หนวยความจําเปนอิสระ หรือสามารถรันงานอื่นๆ ได จึงตองสั่งใหการประมวลผล
หยุดชั่วคราว หาก หนวยความจําของเครื่องมีเพียงพอที่จะสามารถประมวลผลตอ 
จึงจะเรียกงานดังกลาวกลับคืนมา  
Resume Job: การเรียกคืนงานที่ยังที่ไมเสร็จสมบูรณ หรือ หรือ การคัดลอกเพื่อ
ทําการสํารองขอมูลจุด หรือการเรียกงานกลับคืนจากจุดตรวจสอบลาสุด เมื่อมี
การใชคําสั่งนี้แลว จะเปนการเรียกงานกลับมาบนเซอรฟเวอรเดียวกัน ซึ่ง
เซอรฟเวอรนั้นจะตองมีความจําเพาะเจาจงเชนเดียวกับหนวยความจําของเครื่อง 
หรือถาหากหนวยความจําของเครื่องมีความจําเพาะเจาะจงอยูแลว การทําการ
คัดลอกงานเพื่อสํารองนั้นอาจะจะใชหนวยความจําอื่นๆ ที่อยูบนเซอรฟเวอร 
(เครื่องคอมพิวเตอรหลักที่ในเครือขายที่ควบคุมคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ) 
อยางไรก็ตาม งานที่ไดทําการสํารองในแถบบันทึก (tape) นั้น ไมสามารถที่จะ
เรียกกลับคืนสูดิสกได ในขณะเดียวกันไมสามารถทําการสํารองจาก 
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Menu bar ประกอบดวย menu (ตอ) 

ตัวเลือก คําอธิบาย 

Action หนวยความจําดิสสูหนวยความจําชนิดแถบบันทึกได เชนกัน 
งานอาจจะอยูในสถานะที่ประมวลผลยังไมเสร็จสมบูรณ และไมมี 
กําหนด สามารถเรียกงานนั้นกลับคืน จนกวางานที่ทําการคัดลอกเพื่อสํารอง
ขอมูลนั้นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ   
สิ่งที่เหมือนกัน ของหนวยความจํา optical และ แถบบันทึก คือ หากมีการสํารองขอมูล 
โดยเริ่มจากการใชแถบในการบันทึก เปนหนวยความจํา (หรือเริ่มตนที่ หนวยความจํา 
optical)  แลวเกิดความผิดพลาดขึ้น นั่นหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบ 
Media Manager  ซึ่งในกรณีนี้ จะมีการใชหนวยความจําเฉพาะ หรือหนวยความจําอื่น 
ที่สามารถแยกแยะหนวยความจํา optical และ เทปบันทึกได 
Restart  Job:   การรีสตารทงานเมื่อเริ่มตน (งานไมถูกตองการใหเปนจุด
ตรวจสอบ) ซึ่งอาจจะถูกรีสตารทบนเซอรฟเวอรวสื่อเดียวกัน หรือเซอรฟเวอร
อื่นๆ  เมื่อรีสตารทงาน คา ID ของงานจะถูกสรางขึ้นมาใหมดวยเชนกันขอสังเกต  
หากใชคําสั่ง รีสตารท ารทกับงานที่อยูในสถานะงานที่ยังประมวลผลไมเสร็จ
สมบูรณ หรืองานที่คางอยู จะเปล่ียนไปเปน เปนสถานะที่เสร็จสมบูรณแลว 
(Done)  
เมื่อรีสตารทงานใหม  ID ของงานจะถูกกําหนดขึ้นมาใหม โดยรายละเอียด 
ตางๆ จะปรากฏในหนาตาง Activity Monitor จะแสดงรูปแบบดังนั้น 
Timestamp Job manually restarted as new_jobID 
Stop Daemon: หยุด  daemons หยุด ที่ คุณไดเลือกในรายการ Daemons 
Start Daemon: เริ่มตน daemons  ที่ คุณไดเลือกในรายการ Daemons 

Help รายละเอียดของหัวขอ Help Topics (วิธีใช), Troubleshooter (ตัวชวยแกปญหา), 
License Key และ About Net ฺBackup Administration Console (การควบคุม
ระบบ Net ฺBackup)  
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การปฏิบัติการโดย Activity Monitor ประกอบดวยคําสั่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

 การแสดงหัวขอคอลัมนในหนาตาง Details  
1. เปดการทํางานของ Activity Monitor 
2. คลิก View > Columns Layout ซึ่ง dialog บนหนาตางของ Column 

Layout  
จะปรากฏขึ้นและแสดงการตั้งคาในปจจุบัน 

3. เลือกแถบหัวเรือ่งที่ตอการจะแสดงหรือซอนโดย 

♦ เลือกปุม Show หรือ Hide ที่ตองการแสดงหรือซอนแถบหัวเรื่องนั้น 
4. เลือกแถบหัวเรือ่งที่ตองการใหปรากฏกอนหรือหลัง ตามลําดับ โดยการคลิก

ปุม Move up หรือ Move Down   
5. คลิก OK เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะ 

 
 การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของงาน 

1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือกแท็บ Jobs 
2. เลือก งานที่ตองการดูรายละเอียด 
3. เลือกคําสั่ง Actions > Details  ซงึรายละเอียดตางๆ ของงานที่ถูกเลือก

ขึ้นมา จะปรากฏขึ้นบนหนาตาง Jobs Details  
 

 การลบงาน 
1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือก แท็บ Jobs 
2. เลือกงานที่ตองการจะลบ 
3. เลือกคําสั่ง Edit > Delete งานทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง 

 
 การยกเลกิงานที่ไมเสร็จสมบูรณ 

1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือก แท็ป Jobs 
2. เลือกงานที่ยังไมเสร็จสมบูรณที่ตองการจะยกเลิก ซึ่งงานทีย่ังไมเสร็จ

สมบูรณนั้นเปนหนึง่ในสถานะ Queued (รอคําสั่งการประมวลผล), Re-
Quequed (รอคําสั่งการประมวลผลอีกครั้ง),Active, สถานะที่ยังไมสมบูรณ 
หรือสถานะที่มกีารหยุดชั่วคราว 

3. เลือกคําสั่ง Actions > Cancel Job โดยงานที่ถูกเลือกทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง  
หากตองการยกเลิกงานที่ยังไมเสร็จสมบูรณทั้งหมดในรายการ ใหใชคําสั่ง 
Actions > Cancel All Jobs 
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 การหยุดการเรียกขอมูลลบคืนหรือหยุดการสํารองขอมูลชั่วคราว 
1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือกแท็บ Jobs 
2. เลือกงานที่ตองการจะหยุดการทํางานชั่วคราว 
3. เลือกคําสั่ง Actions > Suspend Job งานทั้งหมดจะหยุดชัว่คราว 

 
 การเรียกงานที่คางอยูหรืองานที่ยังไมเสร็จสมบูรณ 

1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือกแท็บ Jobs 
2. เลือกงานที่คางหรืองานที่ยงัไมเสร็จสมบูรณที่ตองการจะทําการคัดลอก

ขอมูลเพื่อสํารอง 
3. เลือกคําสั่ง Actions > Resume งานทั้งหมดจะถูกเรียกกลบัมาใหมอีกครัง้ 

 
 การรีสตารทงานที่สมบูรณ 

1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือกแท็บ Jobs 
2. เลือกงานที่ตองการจะทําการรีสตารท 
3. เลือกคําสั่ง Actions > Restart Job งานทั้งหมดจะถูกทําการรีสตารท ใน

กรณีนี้ จะมีการสราง ID ของงานขึ้นมาใหม โดยรายละเอียดตางๆ ของงาน
เดิมจะถูกนํามาเปนตัวอางอิงสําหรับ ID ของงานใหม 

 
 การสงออกขอมูลที่อยูในการทํางานของ  Activity Monitor ไปเปนแฟม

ขอความ (text file) 
1. เปดการทํางานของ Activity Monitor  
2. เลือกคําสั่ง File > Export  จากแท็บบนหนาตาง Activity Monitor 
3. เลือกขอมูลที่ตองการจะสงออก: 

♦ งานทั้งหมดที่มองเห็นในแท็บ Jobs  หรือ 
♦ งานที่ตองการจะเลือกเทานั้น  

4. ใสชื่อที่ตองการจะบันทึกไปยังแฟมขอมูลหรอืไดเร็คทอรี่ทีต่องการ และคลิก 
Save 
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 การใชตัวชวย Troubleshooter ใน Activity Monitor 
หากเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติงาน แนะนําใหใชตัวชวย Troubleshooter ที่
อยูบนเมนู Help ในการอธิบายและแนะนําการแกไปปญหา เพื่อที่จะใหงานนั้น
สามารถประมวลผลไดอีกครัง้ โดยการใชสถานะของ Netbackup  
1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือกแถบเครื่องมือ Jobs 
2. เลือกงานที่ตองการจะใชตัวชวย Troubleshooter 
3. เปดตัวชวย Troubleshooter โดยใชคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งตอไปนี้ 

♦ คลิกไอคอน Troubleshooter 
♦ เลือกคําสั่ง Help > Troubleshooter 
♦ คลิกขวางานที่ตองการจะเลือก แลวเลือกคําสั่ง Troubleshooter 
♦ เปดรายละเอียดของงาน และ คลิกแท็บ Detailed Status และ คลิก

คําสั่ง Troubleshootere 
4. ขอความตางๆ บนหนาตางตัวชวย Troubleshooter จะปรากฏขึ้น และ

แสดงคําอธิบายเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นบนแท็บ Problems และ แสดง
คําแนะนําในการปฏิบัติงานบนแท็บ Troubleshoot 

หากไมมีการกําหนดคาของสถานะ (status code) ใน  Troubleshooter ใหกําหนดคา
เปน Failed job และ คลิก Look up  เพื่อตรวจสอบขอมูลที่อยูในตัวชวย 
Troubleshooter จะทําใหสามารถใชตัวชวยนี้ไดตลอดเวลา 

 
เมนูทางลัด (Shortcut Menus) 
คลิกขวาบนหนาตาง Activity Monitor Details ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเมนูทางลัด
ตางๆ ขึ้นอยูกับวาจะมีการแสดงแท็บฟงกชันใดที่แสดงผลในขณะนั้น 

 
แถบเครื่องมอืตางๆ ของ Activity Monitor 
ปุมตางๆ ที่อยูบนแถบเครื่องมือคือเมนูทางลัดของคําสั่งตาง ๆ หากตองการที่จะ
แสดงหรือซอน แถบเครื่องมือของ NetBackup กระทําไดโดยอคลิก View > Show 
Toolbar 
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Status Bar 
แถบเครื่องมือ Status Bar จะอยูในแท็บ Jobs ซึ่งอยูดานบนสุดของหนาตาง Activity 
Monitor Details โดยแถบเครื่องมือจะแสดงรายละเอียดตางๆ ตอไปนี้ 
♦ เซอรฟเวอรหลกัที่งานนั้นๆ โดยกําลังประมวลผลอยู 
♦ จํานวนงานทั้งหมด 
♦ จํานวนงานที่อยูในแตละสถานะ: Active, Queued, Requeued, Suspended, 

Incomplete and Done   
ตัวเลขตางๆ จะแสดงถึงจํานวนตามความเปนจริง ถึงแมจะมีการใช Filtering หรือตัว
กรอง (การเปลี่ยนรูปแบบขอมูลไปเปนรูปแบบที่ตองการ) ก็ตาม 

 
การต้ังคา Option ตางๆ ใน Activity Monitor 
คลิก View > Options และเลือกแท็บ Monitor เพื่อที่จะต้ังคาคุณสมบัติตางๆ ของ 
Activity Monitor 

ในขณะที่กําลังประมวลผลโดย Activity Monitor อยูนั้น อาจจะมีขอความเพื่อเตือนการ
ทํางานดังนี้ 
♦ Confirm job deletions (ยืนยันการลบงาน): ผูใชจะตองยืนยันเมื่อตองการจะลบ

งาน บนหนาตางการขอความยืนยันการลบงาน 
♦ Confirm job cancellations (ยืนยันการยกเลิกงาน): ผูใชจะตองยืนยันการ

ยกเลิกงาน บนหนาตางการขอความยืนยันการยกเลิกงาน 
♦ Confirm stop daemons (ยืนยันการหยุด daemons): ผูใชจะตองยืนยันการ

หยุด daemons บนหนาตางขอความยืนยันการหยุด daemons 
 

หากไมตองการใหแสดงคําสั่งการยืนยันตางๆ ในครั้งตอไป สามารถกระทําไดโดย
การ คลิกที่ ปุม In the future, do not show this warning (ไมตองแสดงคําสั่งนี้ใน
ครั้งตอไป)  
การต้ังคา Maximum Detail Windows เพื่อที่จะระบุจํานวนรายละเอียดสูงสุดของ 
Activity Monitor รายละเอียดเกี่ยวกับ deamon และรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประมวลผลซึ่งจะแสดงภายในหนึง่ครั้ง หากกดปุมหรือต้ังคาการทํางานเปน Auto 
Refresh จะเปนการ refresh ขอมูลที่อยูบนแท็บ Daemon และแท็บ Processes 
รวมไปถึงรายละเอียดตางๆ ของงานในอดีตอีกดวย 
ใสอัตราการ Refresh ขอมูลที่อยูบนแท็บ Deamon และแท็บ Processes  (หนวย
เปนวินาที) 
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หลังจากเปลี่ยนแปลงการตั้งคาแลว ใหคลิก OK เพื่อปดหนาตางขอความนี้ หรือคลิก
ปุม apply the changes เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใหเปนการตั้งคาครั้งลาสุด 

 
แท็บ Jobs 
ในหนาตางของ แท็บ Jobs จะแสดงงานทั้งหมดที่อยูในการประมวลผล หรือแสดง
เซอรฟเวอรหลกัในในขณะนี้ โดยในการทํางานของ Activity Monotor ประกอบดวย
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของงานดังตอไปนี้ 

 

♦  Backup (การสํารองขอมลู)    ♦  Restore (การเรียกคืนขอมูล) 

♦  Archive (เอกสารสําคัญ)  ♦  Verify (การตรวจสอบความถูกตอง) 

♦  DB Backup การสํารองขอมูล DB (สําเนาฐานรายการขอมูล)  ♦  Vault 

♦  Duplicate (การทําสําเนา)  ♦  Label (การกําหนดชื่อ) 

♦  Import (การนําเขาขอมูล) ♦  Erase (การลบ) 
 

การดูรายละเอียดของงาน 
การดูรายละเอียดของงานที่มีลักษณะเฉพา โดยการ คลิกสองครั้งในงานทีต่องการจะ
ทราบรายละเอียด ที่ปรากฏอยูในแท็บ Jobs ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลตางๆ 
ของงานจะปรากฏขึ้นมา 2 แท็บดวยกันคือ 
♦ แท็บ Job Overview ซึ่งจะแสดงรายละเอียดทั่วไปของงานทั้งหมด 
♦ แท็บ Detailed Status ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของงานอยางจําเพาะเจาะจง 
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ในหนาตาง Job Details จะแสดงรายละเอียดของงานที่เลือกดังนี ้
 

ตารางแสดงการจัดการฐานขอมูลซึ่งปรากฏในแท็บ Jobs หรือแท็บ Jobs Details: 
ขอบเขตของขอมูล คําอธิบาย 

Active elapsed เวลาที่ผานไปลาสุด ของการประมวลผลในสถานะ Active 
Active start เวลาเริ่มตนของการประมวลผลในสถานะ Active 
Attempt แสดงรายละเอียดของในการประมวลผลของ Netbackup ซึ่งจะตองมีคามากกวาหนึ่ง

ครั้ง ซึ่งในกรณีที่มีการประมวลผลเพียงครั้งเดียว จะไมมีการบันทึกขอมูล 
Attempt elapsed เวลาประมวลผล (บนแท็บ Detailed Status) 
Attempt ended เวลาสุดทายเมื่อการประมวลผลสิ้นสุดลง (บนแท็บ Detailed Status) 
Attempt start เวลาเริ่มตนของการประมวลผล (บนแท็บ Detailed Status) 
Client ชื่อของเครือขายที่เกี่ยวของกับงาน 
Data movement ความแตกตางระหวางการสํารองขอมูลแบบวิเคราะห (Synthetic) และ การ

สํารองแบบมาตรฐาน (Standards) 
Elapsed time ระยะเวลาที่ผานไปเมื่อเริ่มงานในสถานะ queued 
End time วันที่และเวลาที่งานประมวลผลเสร็จสมบูรณ 
Files จํานวนของแฟมขอมูลวิธีการและรายการตางๆ ที่ถูกเขียนขึ้นมาครั้งหลังสุดใน

การสํารองงาน (บนแท็บ Detailed Status) 
Job ID ID ที่ระบุ Netbackup ในแตละงาน ซึ่งจะตองเปนชื่อที่ไมซ้ําบนเซอรฟเวอรที่ใช

ในการประมวลผล 
Job state Quequed: งานที่อยูในรายการของ Netbackup ซึ่งการเรียกงานคืนเปนสวน

หนึ่งของ Netbackup โดยเปนตัวระบุวามีแฟมขอมูลใดบางที่ตองการ Active: 
สถานะของงานในปจจุบัน 
Requeued: งานที่รอการคําสั่งการประมวลผลอีกครั้งเนื่องจากความพยายาม
กอนหนานี้ไมเปนผลสําเร็จ 
Incomplete: งานที่ทําการสํารองหรือเรียกคืนงานนั้นเกิดความผิดพลาด ซึ่งใน 
Activity Monitor นั้นหากงานลมเหลวจะใหมีการแกไขโดยการปอนขอมูลใหม 
เมื่อทําการแกไขปญหาแลว ID ของงานยังคงเหมือนเดิม ซึ่งสถานะของอาจยัง
อาจจะอยูในสถานะที่ไมสมบูรณ (Incomplete) ในเวลาที่จํากัดกอนที่จะถูกต้ัง
คาใหอยูในสถานที่เสร็จสมบูรณ (Done) (ดูที่หัวขอ “Move Restore Job From 
Incomplete State to Done State” หนา 365 และหัวขอ “Move Backup Job 
from Incomplete State to Done State” หนา 365)  
Suspened: งานสํารองหรืองานที่ทําการเรียกคืนที่คางอยู ซึ่งจะไมแสดงสถานะ 
Done: งานที่เสร็จสมบูรณแลว 
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KB per second อัตราการถายโอนขอมูล หนวยเปน กิโลไบตตอวินาที (บนแถบเครื่องมือ 
Detailed Status) 

KB per second อัตราเฉล่ียในการถายโอนขอมูล หนวยเปน กิโลไบตตอวินาที่ ซึ่ง 
Kilobytes จํานวนกิโลไบต ของขอมูลที่ถูกบันทึก 
Master เซอรฟเวอรหรือแมขายหลักในการประมวลผลขอมูล 
Media to eject จํานวนของแถบบันทึกที่ถูกนําออกจาก Vault  หากขอมูลจําเพาะของ Vault 

ไมไดถูกปอนขอมูล หรือเกิดความผิดพลาดบางอยางขึ้นกับแถบบันทึก ซึ่งทํา
ใหจํานวนแถบบันที่ถูกนําออก (จํานวนที่นําออกจริง) มีคานอยกวาจํานวนที่
ระบุก็อาจจะเปนได  

Media Server เซอรฟเวอร Netbackup ในการควบคุมสื่อบันทึกตางๆ (บนแท็บ Detailed 
Status) 

Operation งานที่อยูในสถานะ Active แสดงวากําลังมีการประมวลผลอยู ณ ขณะนี้ 
Owner เจาของงาน 
Parent เมื่อมีการใช  Vault คา Vault ของงานลูกแตละงานจะเปนการอางถึงคาของ

งานแมได ซึ่ง Parent Job ID ของงานแมจะเทากับ 0 
Pathname งานที่อยูสถานะ Active ในแฟมขอมูล จะถูกบันทึกไปเปนขอมูลภาพ หากงาน

สํารองมีจํานวนแฟมขอมูลมากเกินไป จะไมปรากฏคอลัมนของงานสํารองใหเห็น 
% complete (estimate) อัตรารอยละของงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ ซึ่งในสวนของงานสํารอง คาจะมาจาก

ขนาดของงานสํารองกอนหนานี้ประกอบดวย เครือขายเดียวกัน ลูกขาย 
รายการ และระยะเวลาที่เหลืออยู  ซึ่งถางานสํารองกอนหนานี้ไมสัมพันธกับ
เกณฑที่ใชใน Netbackup จะไมเกิดการประมาณคา ซึ่งถาขนาดของงานสํารอง
ใหญเกินไป อัตรารอยละของงานที่เสร็จจะออกมาเปน 100% และในแตละ
ประเภทของงานนั้นการประมาณคายังขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ ดานอีกดวย 

Policy ชื่อของเครือขาย ซึ่ง Netbackup ใชในการสํารองงานของลูกขาย ถาเครือขายนี้
มีความสัมพันธกับหนวยที่ใชในการบันทึกแบบ Disk staging  ชื่อจะเปนดังนี้ 
_DSSU_POLICY_storageunitname 

Profile ชื่อลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงการประมวลผลโดย Vault Job ลักษณะจําเพาะ
หลายๆ ชนิดสามารถใชสําหรับ Vault ได (ปรากฏในงาน Vault เทานั้น) 

Robot หุนยนตที่ใชในสําหรับงาน Vault (ปรากฏในงาน Vault เทานั้น) 
Schedule ชื่อรายการที่ Netbackup ใชในการสํารองขอมูลของลูกขาย 
Schedule type ชนิดของรายการงานที่ที่ใชควบคุมการสํารองงาน ตัวอยางเชน Full หรือ 

Cumulative-Incremental  ชนิดของรายการที่ไมทราบ (Unknown schedule 
type) จะอางถึงรายการที่สัมพันธกับหนวยที่ใชในการบันทึกแบบ Disk staging  

Session ID ID ของชวงเวลา ซึ่งเปนคาจําเพาะเจาะจง สําหรับชวงเวลาของ Vault โดยคา
เริ่มตนของ Vault หลังจากที่มีการติดต้ังโปรแกรมแลว จะเทากับ 1 และจะเพิ่ม
คาที่ละ 1  ทุกครั้ง เมื่อมีการรันงาน 
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State สถานะของงานในปจจุบัน 
Start time วันที่และเวลาในการพยายามประมวลผลครั้งแรก 
Status ♦ บนแท็บ Job Overview: รหัสของสถานะและขอความจะเปนการบรรยาย

ถึงสถานะความสมบูรณของงาน เมื่อสถานะของงานเทากับศูนย 
(Zero) หมายความวางานนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ซึ่งคาความสมบูรณ
ของงานในแตละสถานนั้นจะเปนการบงชี้ถึงปญหาที่เกิดขึ้น 

♦ บนแท็บ Job Details: ในโครงสรางประกอบดวย entry ของงาน ที่เมื่อมี
การติดตอจากลูกขายของเซอรฟเวอรแลว และเมื่อเซอรฟเวอรเริ่มการ
บันทึกขอมูล หากงานนั้นเสร็จสมบูรณ ก็จะมีรายการแสดงสถานะของ
งานวาไดประมวลผลเสร็จสมบูรณแลว 

Storage unit ชื่อหนวยในการเก็บขอมูล (บนแท็บ Detailed Status) 
Type ชนิดในการสํารองขอมูล: รายการ ผูใชตรง, immediate (ทําการสํารองขอมูล

โดยการปอนขอมูลโดยผูใช) หรือ หนวยเก็บขอมูลถาวร 
Vault ชื่อของ Vault เชิงตรรกะสําหรับหุนยนต รวมไปถึงบัพของ Vault 

Management 
 

แท็บ Daemons 
แท็บ  Daemons แสดงสถานะของ NetBackup daemons บนเซอรเวอรหลักในการ
ติดตามตรวจสอบ 

การบรกิารอืน่ๆ 
Standalone daemons: NetBackup daemons จะประมวลผลพื่อที่ยอมรับการติดตอ 
เชน ประกอบดวยชื่อ bpdbm, bprd, bpjobd, vmd, the robotic daemons, nbdbd 
และ visd 

 
The Global Data Manger product’s Persistent Storage daemon จะตองมีการ
เพิ่มประมวลผลของ GDM server or GDM-manged server กอน ที่จะมีการ
ประมวลผลจะประมวลผลของ NerBackup server.visd :ซึ่งของ visd โดยจะอยูในสถานะ 
Active หากมีGDM server หรอื เซอรฟเวอรที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์นั้นปรากฏอยู 

 
Multi-process standalone daemons: NetBackup daemons จะมีการประมวลผล
ยอย เชน bpdbm และ bprd 

 
Single-process standalone daenons: Netbackup daemon จะยอมรับการเชื่อมตอ
และคาตางๆที่ตองการใชเพื่อการประมวลผล เชน ชื่อ bpdbm และ bprd 
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Inetd daemons: Netbackup daemons ที่แสดงออกโดยวิธี inetd(1m) หรือ bpinetd 
เชนประกอบดวย bpcd, bpjava-msvc, vopied และ vnetd 

 

หมายเหตุ  หลังจากการรีสตารท daemons ใน Activity Monitor หรือโดยการใชคาํสั่งรีสตารทนั้น แนะนําวา

กรณีตัวอยางทั้งหมดของ NetBackup-Java Administration Console ใหรีสตารทสวนที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยใชคาํสั่ง jnbSA  

 
 การตรวจสอบ Netbackup deamons 
1. เปดการทํางาน Activity Monitor และเลือก แท็บ Deamons  
2. เลือก daemon(s) ที่ตองการเพื่อดูรายละเอียด 
3. เลือกคําสั่ง Action > Details หนาตาง Daemons Details ที่เลือก จะ

ปรากฏขึ้น 
 
ตารางแสดงถึงขอบเขตของขอมูล ที่ปรากฎในชุดคําสั่ง Daemons  และ Daemon Details diaolog 
 
ขอบเขตขอมลู คําอธิบาย 

Daemon command ลําดับของไดเร็คทอรี่ในการเริม่ตน daemon 
Daemon name ชื่อของ Netbackup daemon 
Parent process ID ID ในการประมวลผลของ daemon’s parent 
Priority ลําดับความสําคัญในการประมวลผล daemon 
Process ID ID ในการประมวลผลของ daemon 
Process size  ขนาดของพื้นที่ในการประมวลผล หนวยเปนกิโลไบต  
Start time วันที่และเวลาเริ่มตนในการประมวลผล daemon  
Status แสดงสถานะวากําลังประมวลผล (Running) หรอื หยุดการประมวลผล 

(Stopped) 
Total processor time เวลาที่ใชในการประมวลผล หนวยเปนวินาที 
User name ชื่อผูใชงานเมื่อมีการเริ่มตนใช daemon 
 

แท็บ Processes  
แถบเครื่องมือนี้จะแสดงในขณะที่มีการประมวลผล Netbackup บนเครือขายหลัก 

 
 การตรวจสอบการประมวลผลของ NetBackup 
1. เปดการทํางานของ Activity Monitor และเลือกแท็บ Processes 
2. คลิกคําสั่ง Process 2 ครั้ง จากรายการที่แสดงรายละเอียดสถานะ 
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ตารางแสดงขอบเขตซึ่งปรากฏในแถบเครือ่งมือ Processes และหนาตาง Process Details 

 
ขอบเขตขอมลู คําอธิบาย 

Process ID (PID) การระบุลักษณะจําเพาะของการประมวลผล ซึ่งคา  Process ID จะมีการนํา
กลับมาใชใหม ดังนั้นจึงเพียงเปนการระบุถึงกระบวนการในชวงที่มีการ
ประมวลผลเทานั้น 

Process name ชื่อการประมวลผล 
Process size ขนาดของพื้นที่ในการประมวลผล daemon หนวยเปนกิโลไบต 
Start time วันที่และเวลาเริ่มตนในการประมวลผล daemon 
Total processor time เวลารวมที่ผูใชใชในการประมวลผล (หนวยเปนวินาที) 
 

ความผิดพลาดของ Media Mount  
เมื่อมีนําเขาสื่อบันทึกตางๆ ในงาน Netbackup ความผิดพลาดสามารถเกิดไดจาก 
ชนิดของสื่อที่ใชในการบันทึกขอมูล ซึ่งทําใหงานที่กําลังรอการประมวลผลอยูนั้นถูก
ยกเลิกไป 

 
ความผิดพลาดของ Queued Media Mount 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะแสดงบนหนาตาง Device Monitor เมื่อปรากฏขอความ
ตอไปนี้แสดงวากําลังเกิดความผิดคลาดขึ้น 
♦ มีการขอใหใสสื่อบันทึกคางอยูจนกวาจะคืนสูสภาพปกติ 
♦ ผูควบคุมระบบ (operator) ปฏิเสธคําขอรองตางๆ จากผูใชงาน 
♦ เวลาที่การอานสื่อบันทึกสิ้นสุดแลว 

 
การยกเลกิงานเมื่อเกิดความผิดพลาดของ Media Mount 
เมื่อมีการยกเลิกโดยอัตโนมัติ NetBackup พยายามที่จะเลือกสื่ออื่นๆ เพื่อทําการ
สํารองขอมูล  
(ในกรณีที่ขอใหมีการทําการสํารองขอมูลเทานั้น) 
ในหลายๆ กรณีที่ทําใหเกิดการยกเลิกงานโดยอัตโนมัติ ซึง่จะทําใหเกิดการเลือกสื่อ
ชนิดใหมอีก 
ครั้ง เนื่องจากไมใหเกิดความลาชาในการสํารองขอมูลกอ็าจเปนไปได ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
♦ เมื่อไมสามารถหาสื่อบันทึกเจอ 
♦ เมื่อสื่อบันทึกอยูในสถานะที่มีการปองกันการบันทึกซ้ํา 
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♦ เมื่อสื่อบันทึกอยูในไดรฟที่ไมสามารถเขาถึงเซอรฟเวอรได 
♦ เมื่อสื่อบันทีกอยูในสถานะ offline ACS LSM (Automated Cartridge System 

Library Storage Module) (เปนชนิด ACS robotเทานั้น)  
♦ เมื่อสื่อบันทึกม ีbar code ที่ไมสามารถอานได (เปนชนิด ACS robotเทานั้น) 
♦ เมื่อสื่อบันทึกอยูในสถาน ACS ที่ไมสามารถเขาถึงได 
♦ เมื่อสื่อบันทึกถกูกําหนดใหนําออกจากไดรฟที่อานสื่อบันทกึนั้น (Unmount) 

 
การจัดการฐานขอมูลงาน 

NetBackup ใชคําสั่ง / usr / openv / netbackup /bin/ admincmd / bpdbjobs –
clean .เพื่อการลบงานที่ประมวลผลเสร็จแลว 
จากคาที่โปรแกรมกําหนด หรือ คา Default กระบวนการ bpdbjobs จะเก็บงานที่
เสร็จสมบูรณแลว 3 วัน หากเวลาเกินกวานี้จะทําการลบงานทิ้ง 

 
การเก็บรายละเอียดของงานในฐานขอมลู 
ผูใชสามารถการเก็บรายละเอียดของงานภายในฐานขอมูลเกินกวาสามวัน โดยทํา
การเปลี่ยนแปลงคาที่โปรแกรมกําหนด ไวใหขอมูลอยูในสถานนะถาวร หรือ 
ชั่วคราว หรอืจนกวาจะมีการ reboot เซอรฟเวอรของ NetBackup อีกครัง้  

 
การเปลี่ยนคาที่มาตรฐานกําหนด 
เนื่องจาก ฐานขอมูล bpdbjobs สามารถตั้งคาใหม ใหขึ้นอยูกับการ reboot หรือ การ 
cycling ไดโดย NetBackup Service สามารถระบุระยุเวลาที่คุณตองการจะเก็บงาน
ไวใน Activity Monitor โดยการเพิ่ม แฟม bp.conf ดังนี ้

 

KEEP_JOBS_HOURS  = 192  
 

192 คือจํานวนชั่วโมงที่งานทัง้หมด (ประกอบดวยงานที่เสร็จสมบูรณและที่ยังไม
เสร็จสมบูรณ) ที่ตองการจําเก็บไวในฐานขอมูลวาน (หรือทีจ่ะแสดงในการทํางานของ 
Activity Monitor) 

 

หากตองการเก็บงานที่เสร็จสมบูรณแลว โดยการเพิ่ม entry ดังนี้ 
 

KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS  = 192 
 

หมายเหตุ  ระยะเวลาที่เหลืออยูจะถูกวัดตรงขามกับเวลาสิ้นสุดงาน 
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การเปลี่ยนคา Default ชั่วคราว 
สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้คือ bp.conf entry ซึ่งการประมวลผล bpdbjobs จะกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บงานไวโดยการตรวจสอบตําแหนงที่ระบุไวดังตอไปนี้ 
1. บรรทัดคําสั่ง bpdbjobs 
2. ตัวแปรสิ่งแวดลอม BPDBJOBS_OPTIONS  

 

คําเตือน จําไววา ฐานขอมูล bpdbjobs จะมีการตั้งคากลับไปสู คา Default (ลบงานหลังจากสามวนัผานไป) หลงัจาก ที่

NetBackup Service เกิดการ reboot หรือ cycling  หากตองการเปลี่ยนแปลงคาDefault  โดยการเปลี่ยนแปลง
แบบชั่วคราว ซ่ึงจะตองมีการตั้งคาใหมทุกครั้งหลังจากมีการ reboot หรือเปลีย่นรอบการทํางาน  สวนการ
เปลี่ยนแปลงคา Default แบบถาวร   

 
บรรทัดคําส่ัง bpdbjobs  
คําสั่ง bpdbjobs ทําโตตอบกับกับฐานขอมูลงาน เพื่อที่จะลบงาน หรือทําการ
เคลื่อนยายแฟมงาน ตัวเลือกตางๆ ในคําสั่งบรรทัดคําสั่ง อยูในตําแหนงแรก ที่
bpdbjobs ประมวลผล โดยตรวจสอบจากคําแนะนะตางๆ ที่อยูในงานเก็บไว 

 
คําสั่ง –clean ทําให bpdbjobs ลบงานที่เวลาเกินกวาเวลาที่กําหนดไว โดยใชคําสั่ง 
bpdbjobs –clean [ -master server> ] 
[ - keep_hours  <hours> ]  หรือ [ - keep_days  <days> ] 
[ - keep_successful_hours  <hours> ]  หรอื [ - keep_successful_days  <days> ] 

 
เชน 

 
bpdbjobs -clean- keep_hours   720  

 
คําอธิบายอยางละเอียดสําหรับคําสั่ง bpdbjobs , ดูที่หัวขอ  NetBackup Command 
for UNIX 
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ตัวแปรสิ่งแวดลอม BPDBJOBS_OPTIONS   
ตัวแปรทางสิ่งแวดลอม BPDBJOBS_OPTIONS จะมีไวเพื่อหาวิธีการในการเก็บ
รักษางาน ซึ่งจะสามารถกําหนดความยาวของเวลาที่ใชในการเก็บงานของ 
NetBackup ไวโดยใชคําสั่ง ดังตอไปนี้ 
♦ keep_hours hours 

ใชกับเงื่อนไป -clean เพื่อระบุจํานวนชั่วโมงที่ bpdbjobs จะเก็บงานที่ยังไมเสร็จ
สมบูรณไว โดยคา Default เทากับ 72 ชั่วโมง 
และเพื่อใหสามารถเก็บงานที่เสร็จสมบูรณและที่ยังไมเสรจ็ใหมากกวา 72 
ชั่วโมง นัน้จะตองใชคําสั่ง keep_successful_hours  เชื่อมกับคําสั่ง 
keep_hours 

♦ keep_successful_hours hours 
ใชกับเงื่อนไข -clean เพื่อระบจุํานวนชั่วโมงที่ bpdbjobs จะเก็บงานที่
ประมวลผลเสร็จสมบูรณไว จํานวนชั่วโมงทีใ่สจะอยูในชวย 3-720 ชั่วโมง ซึ่ง
จะตองนอยกวาหรือเทากับคาของ -keep_hours  
คาที่นอกเหนอืจากนี้จะไมเกิดการประมวลผล โดยคา Default เทากับ 72 
ชั่วโมง  

♦ keep_days days 
ใชกับเงื่อนไข –clean เพื่อระบุจํานวนวัน ที่ bpdbjobs จะเก็บงานที่ประมวลผล
เสร็จไว โดยคา Default เทากับ 3 วัน 

♦ keep_successful_days days 
ใชกับเงื่อนไข –clean เพื่อระบุจํานวนวัน ที่ bpdbjobs จะเก็บงานที่ประมวลผล
เสร็จสมบูรณไว โดยคา Default เทากับ 3 วัน โดยคาจะตองไมเกินคา -
keep_days 
ในตัวอยางดังตอไปนี้มีการสรางคําสั่ง cleanjobs ซึ่งสามารถคัดลอกจากเอกสาร
นี้ไดโดยตรง เปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ 

♦ บรรทัดแรกจะระบุจํานวนชั่วโมงที่จะเก็บงานที่ยังประมวลผลไมเสร็จสมบูรณ 
(24 ชั่วโมง) และ 
งานที่เสร็จสมบูรณแลว (5 ชัว่โมง) 

♦ บรรทัดที่สองจะระบุแฟมหรอืไดเร็คทอรี่ที่จดัเก็บงานในคําสั่ง bpdbjobs ซึ่ง
จะตองระบุตําแหนงของ bpdbjobs ใหถูกตอง ตัวอยางที่แสดงใน Default ดังนี้ 
setenv  BPDBJOBS_OPTIONS  “- keep_hours   24 - 
keep_successful_hours  5-clean 
/usr/ openv / netbackup /bin/ admincmd / bpdbjobs ${*} 
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แฟม .bat สามารถถูกเก็บไวที่ใดที่หนึ่งหากมีการรันในไดเรคทอรี่เหมาะสม 
 

bpdbjobs Debug Log 
ถาตองการรายละเอียดของกิจกรรม bpdbjobs ที่ทําให bpdbjobs สามารถแกไข
จุดบกพรอง โดยการสรางไดเรคทอรี่ดังตอไปนี้  
/ usr / openv / netbackup /ล็อค/ bpdbjobs  

 

หมายเหตุ กอนการแกไขจุดบกพรองโดยคําสั่งดังกลาว อานคําแนะนําจากสวน Debug Logs ของ 

NetBackup Troubleshooter Guide สําหรับยูนิกซ และวินโดวส 

 
การควบคุม bpdbjobs Output 

 
ในการควบคุม bpdbjobs output เพิ่ม BPDBJOBS_COLDEFS entry ที่แฟม 
bp.conf ของแตละคอลัมนที่ตองการจะแสดงใน Output  
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