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  مانیتورینگ چیست ؟ 

امري موسوم در شبکه  Firewallingاصوال جلوگیري از دسترسی هاي غیرمجاز و به عبارت فنی تر 

می باشد . به عبارتی یک جنبه از فعالیتهاي مانیتورینگ در شبکه هاي کامپیوتري رصد بسته هاي 

  انجام اقدامات مخرب است. از هرگونه نفوذ به سیستم و جلوگیريشبکه جهت شناسایی 

جهت تشخیص هر گونه   شبکهموجود در تمها سجنبه دیگر فعالیت هاي مانیتورینگ ، رصد سی

  ناشی از نقص در سروها ، سرویسها و یا قطع اتصاالت است.که  خرابی به وجود آمده در شبکه 

 مدیریت همچنانکه .نامید بکهش مدیر بیدار همیشه چشم میتوان را مانیتورینگ فعالیت

 گرداندن نیست، میسر مناسب پردازشی امکانات و ناب تعااطال داشتن اختیار در خوب،بدون

  .است بر وهزینه پرمخاطره بسیار امري سرویسها وضعیت کردن رصد بدون کامپیوتري شبکه

 تمامی رصد نامکا اي لحظه بصورت باز باشید، کامپیوتري تواناي شبکه مدیر یک حتی شما اگر

   نمیباشد میسر شما شبکه براي تجهیزات و ها سرویس ، ها سرور

  

 نیست؟ آشنا شما براي زیر اتفاقات آیا به عنوان مثال

 ازکلی بعد و میشود خارج دسترس از دیتابیس) یک مثال سرویس (بعنوان یک یکدفعه 

 باید را وقت چقدر .ندارد خالی دیگر ظرفیت سرور آن هارد که میشوید متوجه بررسی

دسترس  در جهت را شما مدیران، چقدر و بیاندارید؟ بکار دوباره را سرویس تا کنید صرف

 میدهند؟ قرار مواخذه مورد سرویس نبودن

 که میشوید متوجه توجه قابل وقت صرف از بعد شما و میکند عمل کند به صورت سروري 

 .است کرده غالاش را شما یا سرور و یو پی سی وقت تمام مزاحم اي برنامه

 محل تا کنید تست را زیادي تجهیزات میبایست شما و میافتد کار از شما شبکه از قستمی 

 .بیابید را عیب

 ویروس به آلوده کامپیوتر کدام و کجاست آن منشا نمیدانید ولی است کند شما شبکه ، 

 تحمیل میکند؟ شما شبکه به را شدیدي ترافیک

 شده خاموش سرورها تمامی که میشود گرفته تماس ماش با و میبرید بسر مرخصی در شما 

 و کارافتاده از تهویه دستگاههاي مورد این در شایدها ( چیست؟ علت نمیدانید شما و اند

 ها بعد upsو شده قطع سرور اتاق برق شاید یا و کرده تجاوز مجاز حد از سرور اتاق دماي
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 را لزم سفارشات و رصد را مشکل دور هرا از نمیتوانید و ندارند) شارژ دیگر زمانی مدت از

 دهید. انجام

 یکی را شغل این بتوان شاید که اي بگونه .میباشد شبکه مدیران مشکلت از هایی نمونه اینها

  .نامید تعااطال فن آوري حیطه در شغلها ترین استرس پر از

  

مدیر شبکه به کمک ابزار مانیتورینگ شبکه، پاسخ پرسش هاي مهمی را در مورد 

  شبکه تحت مدیریتش بدست می آورد. از جمله:

  

  کدام سرویس موجود در شبکه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ »1«

  پرکارترین کاربر شبکه چه کسی است؟ »2«

  در چه اوقاتی از روز میزان فعالیت در شبکه بیشتر است؟ »3«

  سایت هاي مورد عالقه کاربران شبکه چه سایت هایی می باشند؟ »4«

  خروجی) در حد ظرفیت تعریف شده شبکه است؟-آیا میزان ترافیک شبکه (ورودي »5«

  یی که ما از آن خدمات گرفته ایم، به اندازه پول ما پهناي باند به ما می دهد؟ISPآیا  »6«

  آیا الگوي لحاظ شده براي شبکه با آنچه که ما انتظار داشتیم، یکسان است؟ »7«

»8« ...  

  :شبکهمزایاي مانیتورینگ 

می توان فهمید که پهناي باند موجود، سخت افزارها و نرم افزارهاي فعلی جواب گوي  »1«

  نیازهاي کاربران شبکه می باشند؟

  شناسایی کاربران مشکل ساز، نفوذ گران و فیلتر کردن آنها »2«

  شناسایی و حذف ویروس هاي شبکه »3«

  می باشد.مشکل یابی و رفع آنها، ساده تر و کم هزینه تر  »4«

  بهینه سازي کارایی شبکه (تنظیمات اصولی شبکه به کمک مانیتورینگ) »5«

  تخمین میزان پهناي باند مورد نیاز در آینده بر اساس میزان استفاده فعلی »6«

  استفاده بهینه از پهناي باند (جلوگیري از دانلود یا آپلود کردن هاي نا مربوط) »7«

»8« ...  

  



 

Page 4 of 71 
 

  مانیتورینگ شبکهبخش هاي مهم در زمان 

  مانیتورینگ وضعیت سالمت شبکهالف) 

  ، سرعت فن ، ولتاژ سیستمCPUدماي  »1«

  شناسایی منبع تغذیه هاي نیم سوز (بر اساس ولتاژ تولیدي آنها) »2«

  میزان استفاده از حافظه »3«

»4« ..... 

  مانیتورینگ اینترنتب) 

  پهناي باند مورد استفاده توسط کاربران »1«

  Proxy Serverیت هاي فعال »2«

  سایت اول پربازدید توسط کاربران شبکه 100پیدا کردن  »3«

  DNS SERVERمیزان درخواست هاي ورودي به  »4«

  web server , Mail serverآماده به کار بودن سرویس هاي حیاتی سیستم مانند  »5«

  Packet lossو درصد از دست دادن بسته ها  PINGمدت زمان  »6«

»7« ..... 

  مانیتورینگ شبکه داخلیج) 

  ، نرخ انتقال داده و سیگنال در شبکه هاي بی سیم noiseبررسی  »1«

  ها Packetمیزان خرابی داده ها یا از بین رفتن  »2«

  هاي شبکه Broadcastکنترل میزان  »3«

  میزان پهناي باند مصرفی توسط پروتکل هاي شبکه »4«

  پورت در یک سویچمیزان پهناي باند مصرفی توسط هز  »5«

»6« ...  

  

کردن فریم ها نیست و به کمک آن هر وسیله  Captureمانیتورینگ شبکه محدود به  »1نکته «

در شبکه را می توان مانیتور نمود. مانند روترها،  -سخت افزاري و غیر سخت افزاري  -قابل مدیریت 

  سویچ ها، ....

     شبکه هاي کوچک و در حد آمارگیري از  در« Low Levelابزارهاي مانیتورینگ یا  »2نکته «
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 Captureگروه دوم عالوه بر . ابزارهاي High Levelهستند یا » فریم هاي در حال انتقال در شبکه

کردن فریم ها، نتایج را تجزیه و تحلیل نیز می کنند و نتیجه تجزیه و تحلیل انجام شده را به صورت 

بدیل می نمایند. به عنوان نمونه از بررسی فریم هاي الیه جداول و نمودارهاي گرافیکی قابل فهم ت

Application می شوند و یا مثال بررسی می کند  نوع سرویس هاي ارائه شده در این الیه مشخص

  که ترافیک خطوط شبکه در حال حاظر در چه وضعیتی قرار دارد؟

اشد، کار مدیر شبکه در پس نتیجه می گیریم که هر چه ابزار مانیتورینگ شبکه پیش رفته تر ب

   خصوص مدیریت شبکه و تصمیم گیري هاي مورد نیاز ساده تر و دقیق تر خواهد شد.

  

  Orion NMP SLX جهت دانلود  لینک  برنامه

:e=2http://forum.shafagh.com/showthread.php?t=1316&pag  
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  Solarwinds Orion NPM نصب

  

و راهکارهاي الزم جهت عملکرد  Orion NPMاین فصل شامل معرفی پیش نیازهاي الزم جهت نصب  و راه اندازي 

  مناسب مانیتورینگ در شبکه می باشد .
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 را محصول نیاز مورد الیسنس و افزار سخت ، افزار نرم   enterprise-class محصول یک نصب براي

  .کنیم فراهم باید

  : Solarwinds Orion NPM الیسنس

 گردد می محاسبه شوند می مانیتور که  شبکه در موجود هايelement تعداد بیشترین براساس Orion NPM الینس

  : شود می مانیتور که شبکه هايelement انواع

 Nodes 

 access ، مجازي و فیزیکی سرورهاي ، سوییچ روتر،:  مثال عنوان به است شبکه در موجود هاي Node تمامی شامل

point مودم،  

 Interfaces 

 پورتی هر و ،sub interfaces، Vlans ، يمجاز هاي اینترفیس ، فیزیکی هاي اینترفیس ، سوییچ هاي پورت شامل

  . کند می عبور آن از شبکه ترافیک که

 Volumes  

  .کنیم مانیتور توانیم می که است یی ها logical disks تمامی شامل

  

  

:  

  : است زیر صورت به Orion NPM در الیسنس مختلف هاي مدل

Total Element Number Elemet Type License 

  Volume Interface Node  

300  100 100 100 SL100  

750 250 250 250 SL250 

1500  500 500 500 SL500 
6000 2000 2000 2000 SL2000 

 SLX  نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

  

 Orion NPM هاي الیسنس انواع
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 SL100  100 که دهد می اجازه node , 100 interface , 100 volume کل در که(. کنیم مانیتور را 

300 element کند می ورمانیت را ( 

SL250, SL500, SL2000 الیسنس دیگر هاي مدل از Orion NPM است.  

 SLX از نامحدوي تعداد element کند می مانیتور را شبکه هاي. 

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

 زایشاف را الیسنس دیتابیس توانیم می کند پیدا افزایش دارند  مانیتورینگ به نیاز که شبکه هاي element اگر 

  .دهیم

   : نــــــکــــــــــتـــــــه

 به.  کنید ترکیب هم با را آنها الیسنس دیتابیس توانید می دارید نصب را solarwinds از محصول چندین شما اگر

  nodes 550 کل در میتوانیم ، دارید نصب APM AL50 همچنین و NPM SL500 شما اگر مثال عنوان

volumes, 500 interfaces,50 applications 550 کنیم مانیتور را.  

  : Orion نصب براي الزم موارد

  : کنیم رعایت را زیر نیازهاي پیش باید NPM نصب براي

 Software سرور نیاز مورد هاي Orion 

 Hardware سرور نیاز مورد هاي Orion 

 براي الزم هاي نیاز پیش Orion Database Server    

 براي الزم نیازهاي پیش Virtual machines , Servers  محصول که NPM Orion نصب آنها روي بر 

 .میشود
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Software سرور نیاز مورد هاي Orion:     

  : است شده ذکر است الزم NPM اندازي راه براي که نیاز مورد افزارهاي نرم زیر جدول در

Requirements  Software 

Windows server 2003 sp2 R2 (32 bit / 64 bit) 

Windows server 2008 sp1 R2 (32 bit / 64 bit) 
  )operation system( عامل سیستم

English (UK or US) 

German 

Japanese 

Simplified Chinese  

  )operation system( عامل سیستم زبان

Ipv4 , IPV6  IP Address Version  

SNMP : 161,162,443 

Syslog : 514(UDP) 

SNMP traps :162 

Orion module traffic :17777 (TCP) 

SolarWinds Toolset Integration : 17779 

SolarWinds Information Service API : 17778  

   نیاز مورد هاي پورت

IIS Version 6 باالتر یا  Web Server   

Version 3.5 .NET Framework 3.5 SP1   .NET Framework   

Microsoft Internet Explorer version 7 or higher  

Mozilla Firefox 3.5 or higher  

Google Chrome 8 or higher   

Web Console Browser  
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  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

  .شود نمی نصب XP ، Vista، Windows 7 هاي عامل سیستم روي بر Solarwinds محصوالت

  :  نـــــــــکــــــــــتــــــــــه

  .شود نمی نصب دارد کنترلر دامین نقش که سروري روي بر  NPM لمحصو

  : نــــــــکــــــــــتـــــــــــه

 JavaScriptباشد فعال مرورگرها همه روي بر باید.  

  

  :  Orion سرور نیاز مورد افزار سخت

  . است شده لیست Orion NPM الیسنس مختلف هاي مدل اساس بر نیاز مورد افزار سخت

SLX SL2000 SL100 , SL250,SL500 Hardware 

3.0 GHz  2.4 GHz  2.0 GHz  CPU Speed  

20 GB 5 GB 2.5 GB نیاز مورد فضاي Hard 

8 GB 4 GB 3 GB Memory  

  :  Orion    Databaseسرور براي الزم الزامات

  .است شده لیست  NPM موجود هاي الیسنس براساس زیر جدول در

SLX  SL2000  SL100, SL250, or SL500  Requirements  

SQL Server 2005 Express, Standard, or Enterprise 

SQL Server 2008 Express, Standard, or Enterprise 

SQL Server 2008 R2 Express, Standard, or Enterpris  

SQL Server  

3.0 GHz 2.4 GHz 2.0 GHz CPU Speed  

20 GB  5 GB 3 GB نیاز مورد فضاي Hard 

8 GB 4 GB 3 GB  Memory  

Version 3.5. .NET Framework 3.5 SP1 .NET Framework  
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  : نــــــــــکــــــــــتــــــــه

Solarwinds که است کرده پیشنهاد Sql Server database که البته (. شود نصب فیزیکی سرور یک روي بر

  ر شده شبکه زیاد باشد به کار میرود)هاي مانیتو elementاین پیشنهاد براي مواردي که تعداد 

  :نـــــــــکـــــــــــتــــــــه

 Solarwinds افزار نرم و دیتابیس براي که است کرده پیشنهاد NPM براي یعنی(. بگیریم نظر در جداگانه سرور دو 

ین پیشنهاد براي که البته ا. بگیریم نظر در مجازي یا فیزیکی سرور یک  NPM براي و سرورفیزیکی یک دیتابیس

  هاي مانیتور شده شبکه زیاد باشد به کار میرود) elementمواردي که تعداد 

  

  : Virtual Machine روي بر NPM نصب براي نیاز مورد الزامات

 نیاز که.  میشود نصب Microsoft Virtual Servers و VMware Virtual Machines روي بر Orion افزار نرم

  : است شده لیست NPM هاي الیسنس انواع اساس بر VM هر افزاري سخت هاي

  

SLX  SL2000  SL100, SL250, or SL500  VM Configuration  

3.0 GHz 2.4 GHz 2.0 GHz CPU Speed  

20 GB 5 GB 3 GB نیاز مورد فضاي Hard 

8 GB 4 GB 3 GB  Memory  

 شبکه کارت یک باید است شده نصب NPM که مجازي ماشین هر روي بر

  .شود داده صاصاخت

Network Interface  

  

  : نــــــــــــکــــــــــــتــــــــــــه

  Orion مجازي سرور به شبکه کارت یک اگر کند می استفاده SNMP از شبکه مانیتورینگ براي Orion که آنجا از 

 مانیتور در مورد این لبتها( .آید وجود به مشکل شبکه از گراف نمایش و مانیتورینگ در است ممکن ندهیم اختصاص

  )آید می وجود به element زیادي تعداد
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  : Orion NPM سرور مناسب عملکرد جهت الزم پیشنهادات

 همچنین و ، Large enterprise هاي شبکه ، کوچک هاي شرکت LANs هاي شبکه است قادر NPM افزار نرم

  .کند مانیتور را service provider هاي شبکه

 باید مانیتورینگ برنامه بهتر عملکرد براي کنید مانیتور را بزرگ هاي شبکه خواهید می شما وقتی  لحا این با ولی

  .بگیریم نظر در برنامه تنظیمات و فزار سخت براي را کتورهااف یکسري

  : نــــــــــــــــکـــــــــــــتـــــــــــه

 تنظیمات و) RAM :3GH  , CPU: 3GHZ( فزارا سخت حداقل گرفتن نظر در با کوچک هاي شبکه مانیتور در

  .نمیاید پیش شبکه مانیتورینگ عملکرد در مشکلی  polling engine فرض پیش

  : دارد تاثیر مانیتورینگ برنامه مناسب عملکرد در عامل سه همواره

  volume ، اینترفیس ،node شامل ها element این که است شده مانیتور هاي element تعداد عامل مهمترین

 تنظیمات به نیاز مانیتورینگ بهتر عملکرد براي کنیم می مانیتور را element تا 1000 از بیش که هنگامی. باشد می

  .دارد ایی ویژه

 و ها داده شما اگر مثال عنوان به.  است شبکه از اطالعات وريآ جمع براي شده تنظیم زمان گرفتن نظر در دوم عامل

 آوري جمع) است بار یک دقیقه نه هر فرض پیش که( بار یک دقیقه پنج هر را شده تورمانی هاي element جزئیات

 نرم و افزاري سخت جهت از بهتري تنظیمات که است نیاز باشد داشته مناسبی عملکرد مانیتورینگ اینکه براي کنید

  بگیریم نظر در مانیتورینگ سرور براي افزاري

 برنامه به همزمان طور به که است کاربرانی تعداد دارد تاثیر مانیتورینگ مهبرنا مناسب عملکرد برروي که آخري عامل

NPM دارند دسترسی.  

  : نـــــــــــــــکــــــــتـــــــــه

 مانیتور است قرار که هايelement  تعداد(  polling ظرفیت به توجه با را اصلی عامل چهار باید NPM نصب هنگام

  . polling تنظیمات و ،  polling engine تعداد ، cup، Memory:  گرفت نظر در) شوند

  : نـــــــــــــــکــــــــتـــــــــه

 SQL و NPM افزار نرم که است بهتر هستید element ، 2000 از بیش مانیتورینگ براي NMP نصب حال در اگر

Server کارآمد بسیار بزرگ هاي شبکه نگمانیتوری در پیشنهاد این که.(کنید نصب جداگانه سرو دو روي بر را 

  .)است

  



 

Page 13 of 71 
 

  : نـــــــــــــــکــــــــتـــــــــه

 سرور روي بر را دوم polling engine که میشود پیشنهاد کنید مانیتور بخواهید را element ،10000 از بیش اگر

  .شود تقسیم سرور دو این بین مانیتورینگ بار تا کنیم نصب دیگري

  :  Microsoft Internet Information Services (IIS)نصب 

  را فعال ونصب کنیم. IISویژگی  NPMباید بر روي سرور  Orion NPMبراي استفاده از امکان وب کنسول 

بر  IISنصب می کنیم.جزئیات نصب  IIS v7،  2008نصب می کنیم . و بروي ویندوز  IIS v6،  2003بروري ویندور 

  ت :روي هر دو ویندوز به صورت زیر اس

  :  Windows Server 2003بر روي  IISنصب 

  کلیک کنید . Start→ Control Panel → Add or Remove Programsبر روي  -1

 

2- Add/Remove Windows Components  کنید.را انتخاب 
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3- Application Server  را انتخاب کرده و سپس بر رويDetails .کلیک کنید 

  

4- Internet Information Services (IIS)  را انتخاب کرده و بر رويDetails کلیک کنید 



 

Page 15 of 71 
 

  

5 - World Wide Web Service  را انتخاب کنید تاDetails فعال شود سپس کلیک کنید.  

  

  

6-   World Wide Web Service  را تیک زده و بر رويok .کلیک کنید  
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 Management andد . حاال باز گردی  Application Serverکلیک کرده تا به پنجره   okبر روي   -7

Monitoring Tools   را انتخاب کرده و بر رويDetails   .کلیک کنید  
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را نتخاب کرده  WMI SNMP Providerو  Simple Network Management Protocolدو قسمت  -8

  .کیلک کنید okو برروي 

  

  کلیک کنید. Finishر روي دکمه کلیک کرده پس از اینکه عملیات نصب به پایان رسید ب Nextبر روي  -9

  :  Windows Server 2008بر روي  IISنصب 

1- All Programs → Administrative Tools → Server Manager    Start→ .کلیک کنید  
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را انتخاب  Add Rolesکلیک کرده و سپس در صفحه باز شده  Ruleدر قسمت سمت چپ بر روي  -2

 کنید.

  

  کلیک کنید. Next در ویزارد باز شده بر روي – 3
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4-  Web Server (IIS)  را انتخاب کرده و بر رويNext .کلیک کنید  

  

را براي نصب انتخاب  →Static Content  Common HTTP Features در این پنجره قسمت   -5

  کنید.
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 Add Requiredو سپس بر روي  Application Development→ ASP.NETهمچنین ویژگی  -6

Role Services .کیلک کنید  
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 Security→ Basicو  Security→ Windows Authenticationهمچنین دو قسمت  -7

Authentication .را هم براي نصب انتخاب کنید  
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را براي نصب انتخاب  Management Tools→ IIS 6 Management Compatibilityاز قسمت  -8

  کلیک کنید. Nextکنید . سپس بر روي 



 

Page 24 of 71 
 

  

  کلیک کنید. Closeکلیک کرده و در پایان بر روي  Installنصب قسمت هاي انتخاب شده بر روي  براي -9
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  : Orion NPMنصب 

 الگین کنید. NPMابتدا با استفاده از یک کاربري که امتیازات مدیرتی دارد به سرور  -1

را نصب میکنیم و سرو  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1قبل از نصب برنامه مانیتورینگ ابتدا  -2

 را ریستارت می کنیم.
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  : نــــــــــــــــکـــــــــــــتـــــــــــه

  .کنید reboot را سیستم و شود نصب IIS باید ، NPM نصب از قبل

  

  : نــــــــــــــــکـــــــــــــتـــــــــــه

  کنید. rebootیکریندي کنید و سرور را را نصب و پ SQL Server، بهتر است که  Npmقبل از نصب 

  

 را شروع به نصب میکنیم. NPMحاال   -3
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کلیک کنید و مکان مورد نظر را انتخاب کنید، و  Browseاگر مکان پیش فرض نصب را میخواهید تغییر دهید بر روي  -4

 کلیک کنید. Nextسپس بر روي 

  

 انجام میشود.  NPMفرایند نصب  -5
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 به صورت زیر وارد می کنیم. الینس نرم افزار را -6
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 نشد از مسیر زیر قابل دسترسی است loadبھ صورت خودکار  Configuration Wizardاگر  -7

All Programs →SolarWinds Orion→Configuration and Auto-Discovery→Configuration Wizard  

 

 کلیک کنید. Nextبر روي  -8
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 را انتخاب می کنیم. Authenticationع و نو SQL Serverدر این مرحله  -9
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 creating a newرا نصب می کنیم گزینه  NPMدر این مرحله اگر براي اولین بار است که   - 10

database .را انتخاب  کنید 
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  را وارد شده است. NetPerfMonکه به صورت پیش فرض نام 

توانیم در هنگام نصب نسخه اگر دیتابیس مانیتورینگ موجود است که قبال استفاده میشده می   - 11

 از این دیتابیس موجود استفاده کنیم. NPMجدید 
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و  Web Consoleو  Polling Engineاگر می خواهید یه اکانت جدید براي دسترسی به  - 12

 دیتابیس مانیتورینگ ایجاد کنید می توانید این گزینه را انتخاب کند.
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و دیتابیس دسترسی کامل دارد استفاده کنید از این گزینه  NPMاگر از می خواهید ار کاربر موجود که به  – 13

  استفاده کنید.
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 مورد نظري که به سرور وب مانیتورینگ اختصاص داده شود را وارد کنید. IPدر این قسمت می توانیم  – 14
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  : نــــــــــــــــکـــــــــــــتـــــــــــه

  .باشد All Unassignedتر ست این قسمت به صورت پیش فرض بر روي پیشنهاد می کند که به   SolarWindsالبته 

را وارد کنیم که به صورت پش  NPMمی توانیم پورت مورد نظر را براي ارتباط با کنسول وب  Portدر قسمت  – 15

 است. 80فرض پورت 
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  : نــــــــــــــــکـــــــــــــتـــــــــــه

را  8080رض را براي اتصال به کنسول وب تغییر دهیم ، به عنوان مثال اگر پورت البته می توانیم این پورت پیش ف

در  http://192.168.0.3:8080وارد کنیم که در این صورت آدرس وب کنسول مانیتورینگ را می توانیم به صورت 

  مرورگر وارد کنیم.

 را تغییر دهیم. Website Root Directoryمسیر  در این قسمت می توانیم  - 16
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  کلیک کنید. Nextهاي مر بوطه را انتخاب کنید و بر روي  Serviceتمامی  – 17
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  کلیک کنید. Finishدر پایان نصب  بر روي   - 18
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بدون ، و  USER: adminشوید .به صورت پیش فرض میتوانیم  با   NPMحاال می توانید وارد کنسول وب   - 19

  پسور د وارد کنسول وب شویم.
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  : نــــــــــــــــکـــــــــــــتـــــــــــه

است که به صورت زیر عمل می  adminاولین کاري که بعد از الگین باید انجام دهید وارد کردن پسورد براي کاربر 

  کنیم.

Settings →Accounts →Accounts Manager →Admin →change passworad 
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  پیدا کردن و اضافه کردن دیوایس هاي شبکه

  

  

  

و  افزار مانیتورینگ را بیان میکند هاي موجود در شبکه را به نرم nodeدر این فصل روشهاي مختلف اضافه کردن 

discovery  .شبکه را توضیح می دهد  
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استفاده می کند.که قبل از اضافه کردن آن  SNMPتکل براي مانیتورینگ دیوایس هاي شبکه از پرو NPMنرم افزار 

  بر روي دیوایس مربوطه فعال شود. SNMPدیوایس در مانیتورنگ باید 

  

  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

هم میتواند آن دیوایس  ICMPبا استفاده از  NPMفعال نشود. نرم افزار  SNMPالبته اگر بر روي دیوایسی پروتکل 

، CPU ،RAM  ،HARDاستفاده کنیم دیگر جزئیاتی مثل  ICMPکنسول وب خود اضافه کند ، اگر از پروتکل را در 

Interface .هاي آن دیوایس دیگر مانیتور نمی شود  

  

  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

  ع دیوایس فعال کنیم.در هر دیوایس متفاوت می باشد و باید طبق دستور العمل مربوط به آن نو snmpفعال کردن 

  به شبکه وجود دارد :  nodeبه طور کلی دو راه براي اضافه کردن   

  یک روش استفاده ازWeb Node Management است 
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  دومین روش استفاده ازNetwork Sonar discovery است که به صورت زیر قابل دسترسی است . 
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  شبکه هاي بزرگ کاربرد بیشتري دارد.که البته روش دوم براي تعداد زیاد دیوایس و 

  هاي موجود در شبکه شرح داده شده است : nodeدر زیر مراحل مربوط به اضافه کردن 

  بر روي  -1

All Programs→ SolarWinds Orion → Configuration and Auto-Discovery → Network Discovery  → Start  

  کیلک می کنیم .

  کلیک کنید. Add New Discoveryجدید ایجاد کنیم بر روي  discoveryاگر بخواهیم یک  -2
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تعریف کرده باشیم و بر روي شبکه انجام شده باشد ، می توانیم کارهاي زیر را بر روي  discoveryاگر قبال یک  -3

  آن دوباره انجام دهیم :

 Edit:  اگر بخواهیم یکdiscovery کنیم از این گزینه استفاده  را قبل از اینکه دوباره استفاده کنیم ویرایش

 می کنیم.

  

 Discover Now:  یکاگر بخواهیم ازdiscovery قبال تعریف شده است دوباره براي  کهdiscovery 

 کلیک می کنیم. Discover Nowمربوطه را انتخاب کرده و بر روي گزینه  Discoverکنیم. شبکه استفاده 
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 Import All Results:  اگر قبال عملdiscovery  را بر روي شبکه انجام داده اید و حاال بخواهید تعدادي یا

اضافه کنید از این گز ینه  شده را که در نرم افزار مانیتورنگ وجود ندارد را discoveryتمام دیوایس هاي 

 استفاده میکنید.

  

  

 Import New Results: رنگ اضافه اگر بخواهید یک دیوایسی که جدیدا فعال شده است را براي مانیتو

را انتخاب  Import New Resultsباشد . کافی است که  قبلی  discoveryکنید و در رنج و تنظیمات 

 کنیم.
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 Delete:  اگر شما بخواهیدdiscover .موجود را پاك کنید از این گزینه استفاده کنید 

  

 و  publicاستفاده کنیم (که  شبکه  discoveryهاي پیش فرض  براي  community stringsاگر بخواهیم از  -4

private است) ، بر رويNext .کلیک کنید  
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شبکه استفاده کنید باید مراحل زیر را  discoveryجدید براي  community stringsاگر بخواهید از  -5

  بروید :

  بر رويAdd New Credential  کلیک کنید وSNMP Version .مورد نظر را انتخاب کنید 

  

 وط به در فیلد مربSNMP Community String  عبارت مورد نظر را وارد می کنیم ، و بر روي ،ADD 

  کلیک کنید.
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  کلیک کنید. Nextسپس بر روي  -6

 discoveryهاي  موجود در شبکه تان را  ESX Serversیا  VMware VCenterاگر شما می خواهید  -7

  .را انتخاب کنید Poll for VMware، کنید 
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  :  ــــــکــــــــــتـــــــــهنــــ

 Poll for VMwareپیدا شوند باید گزینه   discoveryموجود در شبکه هنگام  VMware devicesبراي اینکه تمام 

  را پیدا نمی کند. VMware devicesشبکه ،  discoveryانتخاب کنید در غیر اینصورت در هنگام 

  دید ي را اضافه کنید به صورت زیر عمل کنید :ج VMware credentialاگر شما میخواهید  -8

  بر رويAdd vCenter or ESX Credential .کلیک کنید 
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  اگر شما میخواهید یکVMware credential  جدید را ایجاد کنید<New Credential>  را انتخاب کنید و

 جدید را در فیلد مربوطه وارد کنید. credential nameیک 
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  اگر میخواهیدVMware credential  موجود را استفاده کنید از فیلدChoose Credential  ،Credential 

 کنید. ADDمورد نظر را انتخاب کرده و 

  

کنید به صورت  discoveryاگر شما بخواهید دیوایس هاي شبکه تان را که رنج مشخصی از آي پی دارند را   -9

  زیر عمل کنید .

  از قسمتMethod menu  ،IP Ranges  را نتخاب کنید و سپس براي هر رنجIP  که بخواهیمdiscovery 

 را وارد کنید. End addressو  Start addressانجام دهیم باید 
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  اگر میخواهید رنجIP  دیگري را در شبکهdiscovery   ، کنیدAdd More  را انتخاب کنید وهمان تنظیمات

 مرحله قبل  را انجام دهید.

 

 نج بعد از وارد کردن رIP  هاي مورد نظر ، بر رويNext  .کلیک کنید 

کنید مراحل زیر انجام  discoveryمشخصی از شبکه تان را توسط روتر مشخصی  subnetاگر می خواهید یک  – 14

  دهید .

  از قسمتMethod menu  ،Subnets .را انتخاب کنید 
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  بر رويAdd a new Subnet   کلیک کنید ودو فیلدSubnet Address  وSubnet Mask  را وارد کنید و بر

 کلیک کنید. Addروي 

  

  بعد از انجام تنظیمات الزم بر رويNext .کلیک کنید 

  هاي مشخصی به صورت زیر عمل میکنیم . Hostnameمشخص و یا  IPبراي وارد کردن یکسري   - 13

  ازMethod menu  ،Specific Nodes .را انتخاب می کنیم 
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  Hostname یا IP یوایس هایی را که میخواهیم دdiscovery  کنیم و به برنامه مانیتورینگ اضافه کنیم را

 وارد می کنیم.

  

   با زدنValidate ،SNMP و پیغام تایید  اي که بر روي دیوایس هاي مربوطه فعال شده است را چک می کند

 میدهد.
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  هنگامی کهIP  ها وHostname ر فیلد مربوطه اضافه کردید بر روي هاي مورد نظر براي مانیتورنگ را دNext .کلیک کنید 

  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

 Methodهاي مشخص شده در یک لحظه فقط از یکی  روشهاي گفته شده در  IPبراي رنج  discoveryبراي عملیات 

menu . می توانیم استفاده کنیم  

  به صورت زیر می باشد. Discovery Settingsجزئیات پیکربندي قسمت  -14

 Name  وDescription  مناسب باdiscovery که در حال حاضر بر روي قسمتی از شبکه تان اجرا اي        

 .می شود را وارد کنید
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  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

 discoveryلیست  در Network Sonar Discoveryوارد میکنیم  در قسمت   Descriptionتوضیحاتی که در فیلد 

  هاي پیکرندي شده نمایش داده میشود.
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 SNMP Timeout:  اگر در هنگامdiscovery با وقفه هایی مواجه هستید بهتر است که این زمان را  شبکه

سیر طوالنی ترین م packet باید افزایش دهید . این زمان بهتر است کمی بیشتر از دو برابر زمانی باشد که

  .طی کند  تا رسیدن به مقصد

 Search Timeout:  مقددار زمانی است کهNetwork Sonar Discovery  منتظر می ماند تا مشخص شود

 شده در شبکه متعلق به دیوایس است یا نه.  وارد IP آیا 

 SNMP Retries:  اگر در هنگامdiscovery  شبکه در مدت زمان داده شده درSNMP Timeout  پاسخی

 SNMPبا استفاده از  discovery کنیم عملیاتا مقداري که در این قسمت وارد می شد ب دریافت نشد یا لغو

 را دوباره تکرار میکند.

 Discovery Timeout:  مقدار زمانی است که بهNetwork Sonar Discovery  اجازه می دهد تا کل شبکه

 کند. discoveryانتخاب شده را 

  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

 .دقیقه باشد 600و بیشتر از  10) وارد شده نباید کمتر از  Discovery Timeoutه این زمان (البت

  باشد. ICMP، یا  SNMP ، WMIبر اساس  discoveryدر این قسمت می توانیم مشخص کنیم که عملیات  – 15

ه دیوایس مربوطه به دارید ، در این قسمت باید انتخاب کنید ک Polling Engineاگر شما بییشتر از یکی  - 16

  اضافه شود.  Polling    Engineکدام 
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  کلیک کنید. Nextبر روي  – 17

 . می توانیم تنظیمات زیر را انجام دهیم Discovery Schedulingدر قسمت   - 18

  اگر مقادیر مشخص شده در شکل زیر را وارد کنید 

  

  می کند. Discover  ،discoveyشبکه را یکبار و فورا بعد از انتخاب دکمه 

  اگر مقادیر مشخص شده در شکل زیر را وارد کنید 

  

  کند. discoveryمیتوانیم انتخاب کنیم که شبکه را هر چند ساعت یکبار 
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  اگر مقادیر مشخص شده در شکل زیر را انتخاب کنیم 

  

  می کند. HH:MM AM/PM (discoveryشبکه را هر روز طبق ساعت خاصی (

 ه در شکل زیر را انتخاب کنیم اگر مقادیر مشخص شد 

  

  را انجام نمی دهد فقط تنظیمات را ذخیره میکند تا بعدا زمانبندي را بر روي آن انجام دهید. discoveryعمل 

  

را فورا انجام دهد ، که بعد از پایان  discoveryحاال فرض کنید که حالتی را انتخاب کرده ایم که عمل   - 19

discovery ا انجام میدهیم.تنظیمات زیر ر  
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  همان طور که در شکل زیر میبنیدnode  هاي موجود در شبکه را بر اساسSNMP  اي که بر روي آنها فعال

 شده است را شناساي کرده و به صورت خودکار دسته بندي میکند.
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دیگر در آنها  Community Stringبر روي این دیوایس ها فعال نبوده یا   Snmpبه معنی این است که  Unknownدر اینجا 

  وارد شده است.

 .در این قسمت میتوانیم انترفیس هایی که نیاز به مانیتورنگ دارند را انتخاب کنیم 

  

  

  در این قسمت میتوانیمvolume type .هاي را که براي مانیتورینگ نیاز است را انتخاب کنیم 
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  به صورت پیش فرضNPM  ،Interface  هایی را که به صورتOperationally Up  هستند راdiscovery  

را انتخاب کنید تا در  Shutdownو  Operationally Downمیکند. در این قسمت شما میتوانید دو گزینه 

 .، اینترفیس هایی با این وضعیت هم شناسایی شوند discoveryعملیات 

  

  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

Operationally Down عنی است که یک لحظه وضعیت اینترفیس به حالت به این مDown .در آمده است  

Shutdown  روي آن نیست. تنظیماتی بربه این معنی است که اینترفس کال غیر فعال است و هیچ  

  

  در مرحلهImport  می توانیمnode . هایی را که براي مانیتورنگ می خواهیم را انتخاب کنیم 
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  آن دسته ازnode  ناشناخته هستند را می توانیم انتخاب کرده و هایی کهignore  کنیم تا به لیستignore 

 ها اضافه شوند.

  

 

  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

  به صورت زیر عمل میکنیم. Ignoreبراي حذف کردن لیست 

Start→All Programs→SolarWinds Orion→Configuration and Auto-Discovery→Network 
Discovery→Tab Discovery Ignore List  

  :Scheduled Discovery Resultsمدیریت 
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نیتورینگ اضافه شده  است ار مازو به نرم اف discoveryها و اینترفیس هایی که به تازگی تغییر ،  tab  ،nodeدر این 

  را نمایش می دهد. که جزئیات این قسمت در زیر ذکر شده است :

  باید از قسمت زیر برویم :  tabن براي دستیابی به ای -1

 Start→All Programs→SolarWinds Orion→Configuration and Auto-Discovery→Network 

Discovery  

  کلیک کنید. tab Scheduled Discovery Results روي و بر -2

  ه شده اند را ببینیم.ی که یک دیوایس به شبکه اضافمی توانیم وضیعت هاي مختلف Statusاز قسمت چپ از فیلد  -3

 Found   تمامی دیوایس هایی را که به صورت زمانبندي شده :discovery .شده اند را نمایش میدهد 

 Changed  شامل تمامی دیوایس هایی است که در:discovery  اخیر تغییر کرده اند. که این تغییر شامل

 یر کرده است می باشد.اینترفیس هاي اضافه شده و دیوایس هایی که تنظیمات آنها تغی

 Imported  شامل تمامی دیوایس هایی است که اخیرا به :database .نر م افزار مانیتورنگ اضافه شده اند 

 Ignored  شامل تمامی دیوایس هایی است که شما به لیست :Ignore .اضافه کرده ایم 

 Found and Changed ات و هم در لیست دیوایس : شامل لیست دیوایس هایی است که هم در لیست تغییر

 هاي شناسایی شده که در باال گفته شد است.

 All except Ignored .شامل تمامی موارد گفته شده در باال می باشد : 

  شما می توانید نتایج را براساس گروهبندي هاي انجام شده ببینید.  Group byبه وسیله  -2

غییراتی در دیتابیس بدهید می توانید با استفاده از گزینه را آپدیت کنید یا ت nodeاگر شما میخواهید یک  -3

Import Nodes .این کار را انجام دهید  

  اضافه کنیم. Ignoreرا به لیست  nodeمی توانیم یک  Add to Ignore Listبا استفاده از  گزینه   -4

  

  : Discovery Ignore Listاستفاده از 

ندارید. مناسب  NPMمی شوند شما اصال قصد مانیتورنگ آنها را توسط  discoveryاغلب دیوایس هایی که در شبکه 

شما  ignoreمی باشد. با اضاف کردن این دیوایس ها در لیست  List Ignoreترین جایگاه براي این دیوایس ها 



 

Page 71 of 71 
 

ر گفته را در شبکه تان به حداقل برسانید. که جزئیات بیشتر این قسمت در زی SNMPتوسط  فرایند جستجومیتوانید 

  شده است :

  براي دستیابی به این قسمت از مسیر زیر می رویم : -1

Start→All Programs→SolarWinds Orion→Configuration and Auto-Discovery→Network 

Discovery 

  بروید. tab Discovery Ignore Listشده به  Ignoreبراي دیدن لیست دیوایس هاي  -2

  وایس را به این لیست اضافه کنید باید مراحل زیر را بروید :اگر شما می خواهید یک دی -3

 Tab Scheduled Discovery Results  .را انتخاب کنید 

  و دیوایس را که می خواهید بهignore list  اضافه شود را انتخاب کنید و بر رويAdd to Ignore List  کلیک

 کنید.

  حذف کنید باید مراحل زیر را بروید : ignoreاگر شما می خواهید یک دیوایس را از لیست   -4

  باید بر رويScheduled Discovery Results, . کلیک کنید و سپس 

 .آن دیوایس را که می خواهید از این لیست حذف شود را انتخاب کنید 

  سپس بر رويRemove from Ignore List .کلیک کنید 

   

  

  

  

  

  

 


