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Wprowadzenie
Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera 
najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu 
serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel™ 
DX4000. Zamieszczone tu informacje stanowią 
uzupełnienie Skróconej instrukcji instalacji dla 
administratorów serwera WD Sentinel DX4000.
W tym dodatku zamieszczono opis procedury 
dodawania komputera Mac do serwera WD Sentinel.

Wymagania systemowe
Wymagania systemowe zostały uzupełnione 
o następujące elementy:

Zgodność z klienckimi systemami operacyjnymi: 
– Mac® OS X Snow Leopard® 

Wprowadzenie
Poniższa uwaga została usunięta z sekcji 
Wprowadzenie na stronie 3 Skróconej instrukcji 
instalacji dla administratorów serwera 
WD Sentinel DX4000.

Uwaga: Przed podłączeniem komputera Mac do 
serwera WD Sentinel należy podłączyć serwer 
WD Sentinel do komputera PC z systemem 
Windows i skonfigurować go.

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera 
WD Sentinel (czynność jednorazowa) 

1. W polu adresu w otwartym oknie przeglądarki 
wpisz https://<adres IP> i naciśnij klawisz Enter, 
aby wyświetlić ekran pobierania kreatora instalacji. 
Użyj adresu IP podanego na wyświetlaczu 
LCD serwera WD Sentinel. Przykład: 
https://192.168.1.12

2. Kliknij przycisk Download and run the setup wizard 
(Pobierz i uruchom kreatora instalacji) 

3. Wybierz język serwera z wyświetlonej listy, 
a następnie kliknij strzałkę, aby kontynuować.

Ważne:  Przed uruchomieniem 
oprogramowania połączeniowego upewnij 
się, że na komputerze Mac zainstalowano 
wszystkie najnowsze wymagane 
i opcjonalne aktualizacje od firmy Apple. 

POL
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4. Sprawdź ustawienia regionalne albo wybierz 
poprawne wartości z list rozwijanych, a następnie 
kliknij przycisk Next (Dalej):

5. Sprawdź datę i godzinę, zaznacz pole wyboru 
wskazujące, że ustawienia są poprawne, 
a następnie kliknij przycisk Next (Dalej):

6. Przeczytaj umowy licencyjne firm Microsoft 
i Western Digital i zaznacz oba pola wyboru, 
aby potwierdzić, że akceptujesz warunki licencji, 
a następnie kliknij przycisk Next (Dalej):

Jeśli zostanie wyświetlony monit 
o zweryfikowanie tożsamości strony 
internetowej, wybierz opcję Continue 
(Kontynuuj) lub Proceed anyway 
(Kontynuuj mimo to).
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7. Personalizacja serwera WD Sentinel:

a. Serwer WD Sentinel ma fabrycznie przypisaną 
domyślną nazwę WD SENTINEL. Wpisz 
unikatową nazwę serwera WD Sentinel, na 
przykład Nazwa-Firmy. (Nazwa serwera musi 
zawierać od 1 do 12 znaków i może składać się 
z małych i wielkich liter oraz cyfr. Nazwa może 
zawierać łączniki, ale nie może zawierać spacji 
ani żadnych znaków specjalnych).

b. Wpisz i potwierdź hasło. (Hasło musi zawierać 
co najmniej 8 znaków oraz co najmniej trzy 
z następujących kategorii: wielkie litery, małe 
litery, cyfry, symbole. Spacje są dozwolone 
w haśle). Utworzone w ten sposób hasło jest 
hasłem administratora. Hasło umożliwia 
podłączanie komputerów klienckich do serwera 
WD Sentinel oraz otwieranie panelu 
administracyjnego. 

c. Wpisz podpowiedź do hasła.

8. Kliknij przycisk Next (Dalej) i określ sposób 
aktualizowania oprogramowania serwera. 
Wybierz jedną z następujących opcji:

Uwaga: W przypadku wybrania pierwszej lub 
drugiej opcji na tym ekranie, kolejne etapy 
instalacji mogą trwać nieco dłużej, w zależności 
od aktualnie dostępnych aktualizacji 
systemu Windows.

OSTRZEŻENIE!  TO JEST JEDYNY MOMENT, 
KIEDY MOŻNA USTAWIĆ NAZWĘ SERWERA 
WD SENTINEL. Nazwa serwera musi być 
unikatowa, aby nie powodowała konfliktów 
w przypadku używania więcej niż jednego 
serwera WD Sentinel w sieci.

OSTRZEŻENIE!  W przypadku zapomnienia 
hasła administratora i niemożności jego 
odtworzenia, może dojść do utraty 
wszystkich danych. Hasło należy zanotować 
i przechowywać w bezpiecznym miejscu. 
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Instalacja rozpocznie się. Pasek postępu na 
wyświetlaczu LCD serwera WD Sentinel wskazuje 
postęp instalacji.

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony 
następujący ekran:  

Serwer WD Sentinel został skonfigurowany i jest 
gotowy do pracy. 

9. Aby podłączyć komputer Mac do serwera, 
pozostaw pole wyboru Connect this Computer 
(Podłącz ten komputer) zaznaczona, kliknij 
przycisk Connect (Połącz) i przejdź do sekcji 
„Krok 3. Podłączanie pierwszego komputera”.

Ważne:  Ten proces może potrwać 30 minut i może 
być kilkakrotnie wznawiany. Nie należy przerywać 
tego procesu. Nie należy wyłączać serwera 
WD Sentinel ani odłączać go od źródła zasilania.
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Krok 3. Podłączanie pierwszego 
komputera
Podłączanie komputera Mac
Wykonaj następującą jednorazową procedurę, aby 
podłączyć komputer Mac do serwera WD Sentinel.
1. Kliknij przycisk Download software for Mac 

(Pobierz oprogramowanie dla komputerów Mac):

Oprogramowanie połączeniowe dla komputerów 
Mac zostanie pobrane do katalogu Download.

Uwaga: Ekran pobierania oprogramowania 
połączeniowego można również otworzyć 
w przeglądarce, wpisując w polu adresu 
http://<adres IP>/connect. Przykład: 
http://192.168.1.12/connect. Na wyświetlaczu 
LCD serwera WD Sentinel pojawi się nazwa 
i adres IP serwera WD Sentinel.

2. Kliknij ikonę Download (Pobierz) na pasku menu 
na dole ekranu:

3. Wybierz plik MacConnector.dmg. Zostanie 
otwarte okno MacConnector.

4. Kliknij dwukrotnie pozycję MacConnector. 
5. Przeczytaj komunikat ostrzegawczy i kliknij 

przycisk Open (Otwórz).

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz 
nazwę użytkownika i hasło konta administratora na 
tym komputerze klienckim.
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6. Przejrzyj informacje wyświetlone na ekranie kreatora 
podłączania komputera do serwera, a następnie 
kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

7. Wpisz adres serwera, a następnie kliknij 
przycisk Continue (Kontynuuj). Adres serwera 
jest widoczny na wyświetlaczu LCD z przodu 
serwera WD Sentinel (Przykład: 192.168.1.12).

Program instalacyjny sprawdzi, czy komputer Mac 
spełnia wszystkie wymagania. 

8. Po zakończeniu procedury wpisz nazwę 
identyfikującą komputer, a następnie kliknij 
przycisk Continue (Kontynuuj).

9. Wpisz hasło administratora serwera WD Sentinel, 
a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
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10.Wpisz unikatowy opis komputera, aby serwer 
mógł odróżnić go od innych komputerów w sieci, 
a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

11.Procedura instalacji dobiegła końca. Zaznacz pole 
wyboru powodujące otwieranie programu Windows 
Server Launchpad przy uruchamianiu komputera, 
a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij).

Uwaga: Dobrą praktyką jest zaznaczenie opcji Open 
Dashboard to administer your server (Otwórz panel 
administracyjny serwera) i wyświetlenie panelu 
administracyjnego po zakończeniu instalacji 
oprogramowania połączeniowego. Aby korzystać 
z funkcji wspólnego magazynu danych serwera 
WD Sentinel, w panelu administracyjnym utwórz 
konto użytkownika i przypisz mu uprawnienia do 
folderów udostępnionych.
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