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چکیده
در این نوشتار سعی شده است بXXه زبXXانی سXXاده ،راهنمXXای اسXXتفاده از  SballBoneشXXرح داده شXXود.
 SballBoneبرنامهای با رابط کاربری متنی میباشد که به منظور پیکربنXXدی میزبXXان )  (serverجهXXت
راهاندازی  PVMطراحی و توسعه یافته است.

کلید واژه ها
SballBone, sbone

 ۱مقدمه
به منظور انجام تنظیمات اولیه میزبان )  (serverجهت راه اندازی  ،PVMرابط کاربری متنی بKKه نKKام SballBone

طراحی گردید .نام  SballBoneاز دو کلمهی فارسی بن )ریشه( و اسبال )خوشه( به معنKKای ریشKKه و پKKایهی محیKKط
 clusterتشکیل شده است.
با ورود به  SballBoneپنجرهای همانند تصویرزیر نمایش داده میشKKود .در بKKالی پنجKKره ،اطلعKKات مختصKKری
دربارهی  SballBoneآمده است .در مرکز پنجره ،منKKوی اصKKلی را مشKKاهده میکنیKKد و در پKKایین ،متKKن راهنمKKای
مختصری آمده است .با استفاده از کلید  Tabمی توانید هر یک از عناصر موجود در پنجره را انتخاب نمایید .جهKKت
ورود به زیرمنوها ،گزینهی مورد نظر را انتخاب نمKKوده و سKKپس بKKا اسKKتفاده از کلیKKد  Tabدکمهی  Selectرا و در
نهایت کلید  Enterرا فشار دهید و یا کلید  Enterرا برروی گزینهی مورد نظر فشKKار دهیKKد .بKKا اسKKتفاده از دکمهی
 Closeمی توانید از زیرمنو ویا محیط  SballBoneخارج شوید.

۶

تصویر  :۱پنجرهی اصلی SballBone

 ۲اجرای SballBone
با  loginکردن با نام کاربری  setupو کلمهی عبور ) pdnsoftکلمهی عبور پیش فرض(  SballBoneاجKKرا مKKی
گردد و پنجرهی اصلی آن نمایش داده میشود.

۳

–Status
با ورود به این گزینه پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

۷

تصویر  :۲پنجرهی وضعیت

۴

–System

Date/Time ۴.۱
با ورود به این گزینه ،پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

۸

تصویر  :۳پنجرهی Date/Time

در کادر  Dateتاریخ جاری و در کادر  Timeزمان جاری میزبان نمایش داده میشود .پس از اصلح تاریخ و زمان با
فشردن دکمهی  Saveتغییرات را ذخیره کنید و به منوی قبل بازگردیKKد ویKKا بKKا فشKKردن دکمKKه ی  CancelبKKدون
ذخیره تغییرات به منوی قبل بازگردید.

Time Zone ۴.۲
با ورود به این گزینه ،پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

۹

تصویر  :۴پنجرهی Time Zone

از فهرست موجود منظقهی زمانی )  (Time Zoneمناسب را انتخاب نمایید و با فشردن کلید  Saveتغییرات را ذخیره
نمایید و به منوی قبل بازگردید ویا با فشردن دکمهی  Cancelبدون ذخیره تغییرات به منوی قبل بازگردید.

Backup Config ۴.۳
به منظور تهیه نسخهی پشتیبان از فایلهای پیکربندی و بانKKک اطلعKKاتی  PVMوارد ایKKن گزینKKه شKKوید .پنجKKرهای
همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

۱۰

تصویر  :۵پنجرهی Backup Config

آدرس  ،IPشماره  ،Portنام کاربری و کلمهی عبور  serverجهت نگهداری نسخهی پشتیبان را وارد نماییKKد .بظKKور
پیش فرض پوشههای  confو  dbکه حاوی فایلهای پیکربندی و بانک اطلعاتی  VPMهسKKتند در مسKKیر  /ایجKKاد
میشوند ،در صورت تمایل به تغییر مسیر پیش فرض نسخهی پشتیبان ،در کادر  PrefixمسKKیر مKKورد نظKKر را وارد
نمایید .پس از تکمیل کادرهKKا دکمهی  Backupرا جهKKت آغKKاز عملیKKات پشKKتیبانگیری فشKKار دهیKKد .در صKKورت
موفقیتآمیز بودن عملیات ،پنجره بطور خودکار بسته میشود ،در غیراینصورت پیغام خطKKای مناسKKب نمKKایش داده
میشود.

Restore Config ۴.۴
به منظور بازگردانی نسخهی پشتیبان وارد این گزینه شوید .در این قسمت همانند بخش قبل عمل میکنیKKم بKKا ایKKن
تفاوت که کادر  Prefixمحل ذخیره نسخهی پشتیبان )مسیر پیش فرض  (/میباشد .پس از تکمیل کادرهKKا دکمهی
۱۱

 Restoreرا به منظور بازگردانی نسخهی پشتیبان فشار دهید .در صورت موفقیتآمیز بودن عملیKKات ،پنجKKره بطKKور
خودکار بسته میشود ،در غیراین صورت پیغام خطای مناسب نمایش داده میشود.

View Logs ۴.۵
به منظور دیدن logهای میزبان ،وارد این گزینه بشوید log ۱۰ .آخر نمKKایش داده میشKKوند و logهKKای جدیKKد
بطور خودکار نمایش داده میشوند .جهت خارج شدن از این محیط کلیدهای  Ctrl-Cرا فشار دهید.

Reboot/Shut down ۵
با ورود به این گزینه پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

تصویر  :۶پنجرهی Reboot/Shut down

۱۲

به منظور  rebootکردن میزبان دکمهی  Rebootو به منظور خاموش کردن میزبKKان دکمهی  Power Offرا فشKKار
دهید.

 ۶شبکه Network -
Host/Domain ۶.۱
با ورود به این گزینه ،پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

تصویر  :۷پهجرهی Host/Domain

در کادر  Host Nameنام میزبان و در کادر  Domainنام دامنه )در صورت نیاز( را وارد نماییKKد و دکمهی  Saveرا
جهت ذخیره تغییرات و بازگشت به منوی قبل فشار دهید ..در صورتی که میخواهید بدون ذخیره تغییرات به منوی
۱۳

قبل بازگردید ،دکمهی  Cancelرا فشار دهید.

NTP Server ۶.۲
با ورود به این گزینه ،پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

تصویر  :۸پنجرهی NTP Server

 Network Time Protocolپروتکلی برای هماهنگ کردن ساعت سیستمهای کامپیوتری مKKی باشKKد .در کادرهKKای
 NTP Serverمیتوانید  URLویا  IPسرور مورد نظرتان را وارد نمایید.

Interfaces ۶.۳
با ورود به این گزینه ،کارتهای فیزیکی شبکه فهرست میگردند.

۱۴

تصویر  :۹پنجرهی Interfaces

همانگونه که در تصویر فوق مشاهده مینمایید ،فهرست کارتهای شبکه شامل چهار ستون است:
 .۱ستون اول ،کارتهای شبکهای که سامانهی  PVMاز آنها اسKKتفاده میکنKKد را بKKا علمKKت * نشKKان میدهKKد.
سامانهی  PVMاز این کارتها به منظور ارتباطات شبکهای ماشینهای مجازی استفاده میکند.
 . ۲ستون دوم ،نام منطقی اختصاص یافته به کارتهای شبکه را نشان میدهد .در صورت عدم اختصاص نامی به
کارت شبکهای ،نام نشان داده شده در ستون  Deviceنشان داده میشود .به منظور ویرایش نام منطقی کارت شبکه،
ابتدا توسط کلیدهای جهتنمای بال و پایین ،کارت شبکه مورد نظر را انتخاب نمKKوده و دکمهی  Change Nameرا
بفشارید .پنجرهای همانند تصویر ریر نمایش داده میشود .متن موجود در کادر  Nameرا ویرایKKش نمKKوده و دکمهی
 Saveرا جهت اعمال تغییرات و بازگشت به پنجرهی قبل فشار دهید.

۱۵

تصویر  :۱۰پنجرهی Change Name

 . ۳ستون سوم ،نام کارتهای شبکه را به گونهای که در سیستم عامل نمایش داده میشود را نشان میدهد.
 .۴آدرس  MACکارتهای شبکه را نشان میدهد.
در پایان با فشردن دکمهی  Closeتغییرات ذخیره و پنجره بسته میشود.

PVM Interface ۶.۴
رابط مدیریت به منظور تبادل اطلعات  clusterو اتصال رابط کاربری به سKKامانهی  PVMمKKورد اسKKتفاده قKKرار
میگیرد.

۱۶

تصویر  :۱۱پنجرهی PVM Interface

در کادر  Interfaceبا استفاده از کلیدهای جهتنمای بال و پایین ،کارت شبکهی مKKورد نظKKر را انتخKKاب نماییKKد .در
کادر  Netmaskمیتوانید  netmaskرا بصورت کامل ) (۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ویا بصورت کوتاه ) (۲۴وارد نمایید.
در پایان با فشردن دکمهی  Saveتفییرات ،ذخیره و پنجره بسته میشود.

PVM Management IP ۶.۵
در سامانهی  PVMاز میان serverهای موجود در محیط  ،clusterیک  serverبعنوان  masterانتخاب میگردد.
رابط کاربری  PVMجهت اجرای دستورات نیاز به اتصال به  masterدارد .از آنجا که ممکKKن اسKKت  masterتغییKKر
کند ،بر روی رابط مدیریت IP ،جدیدی جهت اتصال رابط کاربری  PVMتعریف میشود که این  IPتوسط master
بر روی رابط مدیریت تنظیم میگردد و با تفییر  masterاین  IPنیز جابجا میگردد ،بدین صورت بKKا تفییKKر master

رابط کاربری  PVMقادر به اجرای فرامین میباشد.
۱۷

تصویر  :۱۲پنجرهی PVM Management IP

همانگونه که در تصویر فوق مشاهده مینماییدرابط مدیریت بصورت خودکار انتخاب شده است و امکKKان تفییKKر آن
وجود ندارد .پس از تکمیل کادرهای  IPو  Netmaskدکمهی  Saveرا جهت ذخیره و خروج از پنجره فشار دهید.

۱۸

PVM ۷
Configure Cluster ۷.۱

تصویر  :۱۳پنجرهی Configure Cluster

در کادر  Nameنامی را برای  clusterوارد نمایید .توجه داشته باشید که این نام بایKKد بKKر روی تمKKامی serverهKKای
 clusterیکسان باشد و در صورت وجود دو  clusterنباید نام آنها یکسان باشند.
در کادر  Typeبا استفاده از کلیدهای جهتنمای بال و پایین ،نوع  clusterرا انتخاب نمایید .به نکات زیKر جهKت
تنظیم سایر موارد توجه نمایید:
 ۷.۱.۱نوع One

با فشردن دکمهی  Saveمقدار  Interfaceبه رابط مدیریت و  IPبه  IPمدیریت تنظیم و  Two nodeغیرفعKKال
۱۹

میشود.
 ۷.۱.۲نوع Mirror

در کادر  Interfaceبا استفاده از کلیدهای جهتنمای بال و پایین ،کارت شبکهی ) Back2BackکKKارت شKKبکهای
که با کابل بطور مستقیم به  serverدیگر متصل است( را انتخاب نمایید .از این کارت شبکه به منظور همسان سازی
)  (Synchronizationدیسک serverها استفاده میشود.
در کادر  ،IPآدرس  IPبهمراه  Netmaskکارت شبکهی  Back2Backرا وارد نمایید.
با فشردن دکمهی  Two node، Saveغیرفعال و تغییرات ذخیره میشود.
 ۷.۱.۳نوع Two Node

همانند نوع  Mirrorاست با این تفاوت که  Two nodeفعال میشود.
 ۷.۱.۴نوع Full

در صورتی که تعداد serverهای موجود در  clusterدو عدد میباشد با گذاشتن علمت * )توسط کلیKKد (Space
در کنار  Two nodeآن را فعال و در غیر اینصورت آن را غیرفعال نمایید.
با فشردن دکمهی  Saveمقدار  Interfaceبه رابط مدیریت و  IPبه  IPمدیریت تنظیم میشود.

Host Management ۷.۲
همانگونه که در تصویر مشاهده مینمایید ،این پنجره از یک لیست جهت نمایش فهرست serverهای موجود در
 clusterو پنج دکمه که به ترتیب از چپ به راست عبارتند از .۱ :مشاهده فهرسKKت Fence DeviceهKا و اضKKافه و
حذف کردن آنها .۲ ،تفییر کلمهی عبور .۳،اضافه کKKردن  serverبKKه  clusterو  .۴حKKذف  serverاز  clusterو .۵
ذخیره تغییرات و خروج از پنجره.
زمانی که برای اولین مرتبه وارد این پنجرهی میشوید اطلعات میزبان بطور خودکار اضافه میشود.

۲۰

تصویر  :۱۴پنجرهی Host Management

 ۷.۲.۱دکمهی Add

در زمان اضافه کردن  serverبه  server، clusterباید دارای شرایط زیر باشد:
 .۱روشن باشد.
 PVM .۲نصب شده باشد.
 .۳اتصالت شبکه برقرار باشد.
 .۴با توجه به نوع  ،clusterآدرس  IPبر روی کارت شبکهی مربوطه تنظیم شده باشد )ادرس  IPمدیریت برای
انواع  Oneو  Fullو آدرس  IPکارت شبکهی  Back2Backبرای انواع  Mirrorو (Two Node
 PVM .۵اجرا نباشد.
با فشردن دکمهی  Addپنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.
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تصویر  :۱۵پنجرهی Add Node

در کادر  IDعدد منحصربفردی را وارد نمایید.
 IPو  Netmaskبا توجه به نوع  clusterوارد نمایید.
در صورتی که  SSH Portبه عددی غیر از  ۲۲تغییر کرده باشد ،کادر  Portرا ویرایش نمایید.
در کادر  Passwordکلمهی عبور کاربر  setupرا وارد نمایید.
پس از تکمیل اطلعات  ،serverدکمه ی  Addرا بفشرید .در صورت بر قرار بودن شKKرایط server ،مKKورد نظKKر بKKه
لیست اضافه میگردد.
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تصویر  :۱۶پنجرهی  Host Managementبعد ازاضافه کردن Host

 ۷.۲.۲دکمهی Delete

در زمان حذف  serverاز  server، clusterباید دارای یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
 .۱خاموش باشد.
 .۲متصل به شبکه نباشد.
 .۳در صورتی که روشن است و ارتباط شبکهای برقرار باشد PVM ،اجرا نباشد.
ابتدا از لیست serverها با استفاده از کلیدهای جهتنمای بKKال و پKKایین server ،مKKورد نظKKر را انتخKKاب کنیKKد و
دکمهی  Deleteرا با استفاده از کلید  Tabانتخاب کنید و کلید  Enterرا فشار دهید .پنجرهای هماننKKد تصKKویر زیKKر
نمایش داده میشود ،در صورت موافقت دکمهی  Yesرا فشار دهید.
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تصویر  :۱۷پنجرهی حذف Host

در صورتی که کلمهی عبور کاربر  server، setupتفییر کرده باشد با پیغام زیر مواجه میشوید.

۲۴

تصویر  :۱۸پیغام خطای ناشی از تغییر کلمهی عبور

در این زمان ابتدا باید کلمهی عبور ذخیره شده در برنامه را ویرایش کرد ،به منظور این کار به بخش بعKKد مراجعKKه
نمایید.
 ۷.۲.۳دکمهی Change Password

در صورتی که کلمهی عبور کاربر server، setupی تفییر کرده باشد باید کلمهی عبور  serverمربوطه در برنامه
نیز به کلمهی عبور جدید تفییر کند.
برای انجام این کار ابتدا از لیست server ،مورد نظر را انتخاب نمایید و سKKپس دکمهی  Change Passwordرا
فشار دهید .پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود .کلمهی عبKKور جدیKKد را وارد نماییKKد و سKKپس دکمهی
 Saveرا فشار دهید.
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تصویر  :۱۹پنجرهی Change Password

 ۷.۲.۴دکمهی Fence Devices

پیش از پرداختن به این بخش ابتدا لزم است با چند اصلح آشنا شویم:
•

 - Fencingقطع ارتباط  serverاز مکان ذخیرهسKKازی مشKKترک )  (shared storageرا گوینKKدFencing .

ورودی/خروجی )  ( I/Oمکان ذخیرهسازی مشترک را قطع میکنKKد ،در نKKتیجه مKKوجب حصKKول اطمینKKان از
یکپارچگی دادهها میگردد.
•

 - Fence Deviceدستگاهی است سختافزاری که به منظور قطع ارتبKKاط  serverاز مکKKان ذخیرهسKKازی
مشترک استفاده میشود .این عمل به چند طریق میتواند صورت بگیرد :خاموش کردن  serverبا اسKKتفاده
از  ،remote power switchغیرفعال کردن ارتباط دادهای یا فراخوانی رزروهای  SCSI 3میزبان.
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•

 - Fence Agentبرنامهای نرمافزاری است که به  Fence Deviceبه منظور درخواست قطع ارتباط مکان
ذخیرهسازی مشترک  serverمتصل میگردد.

ابتدا از لیست serverها  serverمورد نظر را انتخاب نمKKوده و دکمهی  Fence Devicesرا فشKKار دهیKKد .پنجKKرهای
همانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

تصویر  :۲۰پنجرهی Fence Devices

•
✔

اضافه کردن Fence Agent

در کادر  Agentبا استفاده از کلیدهای جهتنمای بال و پایین agent ،مناسب را انتخاب نمایید .در کادر  ،IPآدرس
 IPکارت شبکهی  iLOرا وارد نمایید و سپس نام کاربری و کلمهی عبور  iLOرا .در نهابت دکمهی  Addرا فشKKار
دهید.

۲۷

تصویر  :۲۱پنجرهی اضافه کردن Fence Agent

✔

مشاهدهی جزییات Fence Agent

۲۸

تصویر  :۲۲پنجرهی  Fence Devicesبعد از اضافه شدن agent

همانگونه که در تصویر فوق مشاهده مینمایید نام کاربری و کلمهی عبور  Fence Agentدر لیست وجود ندارد .به
منظور مشاهدهی این اطلعات ابتدا از لیست agent ،مورد نظر را انتخاب نموده و سپس دکمهی  Detailsرا فشKKار
دهید .پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود که در آن میتوانیKKد تمKKامی اطلعKKات مربKKوط بKKه  agentرا
مشاهده نمایید.

۲۹

تصویر  :۲۳پنجرهی مشاهدهی جزییات Fence Agent

✔

حذف Fence Agent

ابتدا از لیست agent ،مورد نظر را انتخاب نمایید ،سپس دکمهی  Deleteرا فشار دهید تا پنجKKرهای هماننKKد تصKKویر
زیر نمایش داده میشود .در صورت موافقت دکمهی  Yesرا فشار دهید.

۳۰

تصویر  :۲۴پنجرهی حذف Fence Agent

✔

ذخیره تنظیمات

به منظور ذخیهر تنظیمات و خروج از پنجره ،دکمهی  Closeرا فشار دهید.

Apply Configuration ۷.۳
به منظور اعمال تنظیمات بر روی تمامی serverهای موجود در  clusterایKKن گزینKKه را انتخKKاب نماییKد .پKKس از
لحظاتی پنجرهای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود که گزارش مختصری از موفقیت ویا عKKدم مKKوفقیت اعمKKال
تنظیمات بر روی  serverها را ارایه میدهد .به منظور مشاهدهی گزارشها با جزییKKات بیشKKتر میتوانیKKد بKKه بخKKش
 View Logsاز گزینهی  Systemsمراجعه نمایید.

۳۱

تصویر  :۲۵پنجرهی Apply Configuration

Start/Stop Service ۷.۴
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده مینمایید در بالی پنجره ،وضKKعیت  PVMنمKKایش داده میشKKود .گذاشKKتن
علمت * در قسمت  Start automaticallyموجب میشود تا در زمان  bootشدن  PVM، serverبطور خودکار اجرا
گردد .با استفاده از دکمههای  Startو  Stopمیتوانید به ترتیب  PVMرا اجرا و متوقف کنید .با فشردن کلید Close

تغییرات ذخیره و پنجره بسته میشود.

۳۲

تصویر  :۲۶پنجرهی Start/Stop Service

۸

– Security

Users ۸.۱
 ۸.۱.۱نام کاربری admin

رابط کاربری  PVMبا نام کاربری  adminبه  PVMمتصل میگردد .در صورت تمایل به تغییر کلمهی عبور این
نام کاربری که بطور پیش فرض  pdnsoftمیباشد گزینهی  adminرا انتخاب کنید ،در پنجKKرهای کKKه نمKKایش داده
میشود کلمهی عبور جدید را وارد نموده و در نهابت دکمهی  Saveرا فشار دهید.
 ۸.۱.۲نام کاربری setup

به منظور تغییر کلمهی عبور نام کاربری  setupگزینهی  setupرا انتخاب نموده و در پنجرهای کKKه نمKKایش داده
۳۳

میشود کلمهی عبور جدید را وارد نمایید و دکمهی  Saveرا فشار دهید.

Remote Support ۸.۲
در صورت نیاز دسترسی تیم پشتیبانی شرکت پویش داده نوین به میزبان ،ابتدا به میزبان را به شبکهی internet

متصل نمایید و دسترسیهای  Firewallرا تنظیم نمایید .اکنون وارد این گزینه شوید .پنجرهای هماننKKد تصKKویر زیKKر
نمایش داده میشود.

تصویر  :۲۷پنجرهی Remote Support

با تیم پشتیبانی شرکت پویش داده نوین تماس بگیرید و با توجه به راهنماییهای تیم پشتیبانی کادرها را تکمیKKل
نمایید و دکمهی  Connectرا فشار دهید .در صورت برقراری ارتبKKاط پنجKKرهای هماننKKد تصKKویر زیKKر نمKKایش داده
میشود.
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به منظور قطع ارتباط دکمهی  Disconnectرا فشار دهید.

تصویر  :۲۸پنجرهی Port Forwarding

Shell ۹
با ورورد به این گزینه shell ،ی محدود جهت اجرای دستورات در اختیار شما قرار میگیرد .به منظKKور خKKروج از
این محیط فرمان  exitرا بنویسید و کلید  Enterرا فشار دهید ویا از کلیدهای  Ctrl-Cاستفاده نمایید.

 ۱۰فرايند اضافه کردن  serverبه cluster
 .۱بر روی تمامی serverهای  clusterبا نام کاربری  setupوارد شوید.
 .۲گزینهی  Interfacesاز  Network Configurationرا انتخاب نمایید.
 .۳کارتهای شبکهی  PVMرا انتخاب نمایید .توجه داشته باشید که نام کارتهای انتخابی برای  PVMبایKKد در
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تمامی serverها یکسان باشد.
 .۴بر روی یکی از serverها ،واردگزینهی  Host Managementاز  PVM Configurationشوید.
 Server .۵را اضافه نمایید.
 .۶دکمهی  Closeرا جهت ذخیره تغییرات و خروج از پنجره فشار دهید.
 .۷بر روی گزینهی  Apply Configurationکلید  Enterرا فشار دهید.
در صورت موفقیتآمیز بودن تمامی موارد فوق  serverبه  clusterاضافه شده است.

 ۱۱فرايند حذف کردن  serverاز cluster
 .۱واردگزینهی  Host Managementاز  PVM Configurationشوید.
 Server .۲را حذف نمایید.
 .۳دکمهی  Closeرا جهت ذخیره تغییرات و خروج از پنجره فشار دهید.
 .۴بر روی گزینهی  Apply Configurationکلید  Enterرا فشار دهید.
در صورت موفقیتآمیز بودن عملیات فوق  serverاز  clusterحذف شده است.

۳۶

