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تكون %ن الجهاز بهيكل إحتفظ ب) ٣
صفًّ , القضبان مع متوازهنة
مع الداخلية القضبان %طراف
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لهيكل الجاهنبية الجدHان في #%دخلها
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.
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المچنزلقة األطراف تركيب 2

الجهاز هنصب 3

األمامية الواجهة تركيب 4
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�إحذ
تشغيل إن مرتبطين الطاقة مصد�ا لايركون &ن لايرجب

من طولايرلة �لفتر6 �احد طاقة �مصد Cباستعمچا الجهاز
الطاقة �مصد عمچر في لايرقصًّر &ن شأهنه
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الداخلي5 المچنفذ �صًّل ب
للشبكة الداعم التحولايرل بمچفتا[ كيو LM إلايرسلون لجهاز

الداخلية
ثاهنية داخلية شبكة على تشمچل الشبكة تركيبة كاهنت إن

الداخلي المچنفذ �صًّل عندها
للشبكة الداعم التحولايرل لمچفتا[ كيو LM إلايرسلون جهاز في

الداخلية بالشبكة

(( )

(Internal A Network)

( )

(Internal B Network)

Internal A Port

Internal B

,
المچثبت
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المچركَّبة بالمچجمچوعة الجهاز �بط

�صًّل إكس Lإ إلايرسيلون جهاز تضم التي لألجهز6 بالنسبة د ٥
مربط

كابل مستعمچال إهنتربرالايرز كيو LM إلايرسيلون جهاز
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المچرفق
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تسلسلي كابل باستخدام ا)
L�اإلدا بالمچنفذ

الجهاز على .المچثبت
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الحاسوب �بط&
كيو LM لإللايرسيلون

جدلايرد6 &جهز6 مجمچوعة بناٍء
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�هند�ز لمچيكر�سوفت
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.
connection utility

serial port setting

115200  bps Transfer Rate

8 Data Bits

Parity

1 Stop Bits

Flow Control
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تقوم عندما د)
التجهيز عمچلية لبدٍء

كمچا الجهاز عمچل إلعداد الشاشة على الوا�د6 المچعلوما�
المچركبة المچجمچوعة من Cاأل� الجهاز في Cالحا هو

utility
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selection لايرجب مركبة مجمچوعة %لايرة

؟ الجهاز هذا بها لايررتبط %ن

Isilon_Demo_Cluster

. قضيب كل على #الحا#لايرة التركيب مجمچوعة جعبة في %هنظر , المچنزلقة القضبان بتركيب المچتعلقة للمچعلوما9

. بالكامل القضبان ُتضم حتى اإلعتا� yHد% على إضغط .٣د)

. الوصل مربط داخل - األسال� حبل - الكابل %دخل د) ٤

لمچفصلة المچثبًّت اللولبي Hالمچسمچا Hكًّب (N٤
. الصفيحة

. مغلق #ضع في األمامية اللوحة Hكًّز (z ٤

باستعمچا� هنا� #ثبتها الحاملة Hفًّ إلى الجهاز إHفع (# ٤
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الخلفية الواجهة إهنتربرالايرز إكس Lإ –جهاز

الخلفية الواجهة كيو LM إلايرسيلون –جهاز إهنتربرالايرز

إهنتربرالايرز إكس Lإ جهاز �بط 7

باستخ��� 
��ليس� �ليمچنى �ألكتا� مچفاصل �ك�� (� ٤
مچعها ���لمچ��� لألكتا� �لل�لبية �لمچسامچي�

الخا�جي ۱ منفذ �صًّل � ٥
التحولايرل بمچفتا[ كيو LM إلايرسيلون جهاز على المچثبت

لشبكة الداعم
خا�جية شبكة على حا�لايرة الشبكة تركيبة كاهنت إن

الخا�جي المچنفذ �صًّل
الداعم التحولايرل بمچفتا[ كيو LM اإللايرسيلون جهاز

للشبكة
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External 1
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الخا�جية

على المچثبت

الخا�جية

)(External Network 1
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األجهز6 مجمچوعة بحوزتكتركيب Lالذ إهنتربرالايرز إكس C الخزن توسيع جهاز لايركون عندما
بالكهرباٍء �المچربوط للتشغيل المُچعذًّ إهنتربرالايرز كيو LM بجهاز مرتبطا

مجددا ُمشغًّل إهنتربرالايرز كيو LM جهاز &ن �حيث
�ال إهنتربرالايرز كيو LM لجهاز تلقائي بتمچييز إهنتربرالايرز إكس جهاز

إضافية لتهيئة حاجة

rebootedلايرقوم عندها

.configuration

بها اإل�تباط تود التي المچركبة المچجمچوعة &مامك تظهر عندما ب)
Cالقبو �ز على إضغط

ُ�سعك من سيزلايرد �هذا المچركبة بالمچجمچوعة

,
accept selection�الخيا هذا قبولك على داللة

من &قل مرتبطا٦٠في الجدلايرد الجهاز سيكون ثاهنية
.

مجمچوعة لتهيئة مدخال لايرقدم السرلايرع للبدٍء كيو LM إلايرسيلون دليل إن
مركبة مجمچوعة في متعدد6 &جهز6 �بط في مدخال �كذلك منه مركبة

منتجا� Cاستعمچا� �تهيئة لتركيب المچعلوما� من لمچزلايرد قائمچة
دليل إلى &هنظر إلايرسيلون

.
كيو, LM إللايرسيلون .اإلستخدام


