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NPM Report 
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 Orionبزرگ می شود و اطالعات بیشتري در آن ذخیره می شود، بنابراین  NPMبا گذشت زمان دیتابیس 

روش هایی را ارائه می دهد که به راحتی می توانید اطالعات و گزارشات مورد نیازتان را استخراج کنید. البته به 

  صورت پیش فرض گزارشات مختلفی از دیوایس هایی که مانیتور می شود ، در کنسول وب وجود دارد .

  :  نــــــــــکــــــــــتـــــــــه

ایجاد می شود ، که به  Orion Report Writerبر روي سرور یک ابزاري به نام  NPMنصب نرم افزار  البته با

یا گزارش جدید را  ،متناسب با نیازتان تغییر دهید را  وسیله این ابزار می توانید گزارشات پیش فرض نرم افزار

  ایجاد کنید.

  

را  ، فرض ایجاد می شود می توانید گزارشاتی را که به صورت پیشTab Reportنتخاب در کنسول وب با ا

  ببنید :
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که با کیلک بر روي هر یک گزارشات می توانید جزئیات را ببنید ، که به دلیل گویا و سادگی دیگر توضیحی 

  داده نمی شود.
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Monitoring MIBs with Universal Device Pollers 
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  : Universal Device Pollersها با استفاده از  MIBمانیتورنگ 

قادر است جزئیات بیشتري از وضعیت شبکه  NPM، نرم افزار  Universal Device Pollersبا استفاده از 

، را جمع آوري و مانیتور کند. با استفاده از این ویژگی شما قادر خواهید بود  bandwidth  ،errorsشامل 

  موارد زیر را مانیتور کنید :

 به اینترفیس ها ترافیک مربوط 

  دمايCPU 

  وضعیت باتريUPS ها 

 کانکشن هاي جاري به یک وب سایت 

Universal Device Pollers  اطالعات مربوط بهobject Ids   را به دو صورتreal-time   و دوره ایی ،

 ارائه شده است ، جمع آوري می کند. Solar Winds MIB databaseکه توسط  

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

Universal Device Pollers  نمی تواند اطالعات راOrion Engine  اي کهfailed  شده است جمع آوري

  کند.

  

  : SolarWinds MIB Databaseدانلود 

Solar Winds MIB Database  حاوي تمامیOID  هایی که براي مانیتورینگ دیوایس هاي شبکه نیاز است

نصب نمی شود وبه  NPM به طور منظم آپدیت می شود ، این پکیج هنگام نصب MIB، می باشد.دیتابیس 

  صورت جداگانه باید نصب شود. که مراحل نصب آن در زیر گفته شده است .

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  را ریستارت کنید. Universal Device Pollerجدید ،  MIB databaseنیاز است که بعد از نصب 

  به صورت زیر عمل کنید : Solar Winds MIB databaseبراي دانلود و نصب 
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  را از سایت دانلود کنید. MIBابتدا شما باید دیتابیس  - 1

  کنید. EXTRACTرا  MIBs.zipبعد از اتمام دانلود ،  - 2

را در  MIBs.cfgکرده اید را باز کنید و سپس فایل  EXTRACTرا در آن  MIBs.zipفولدري که شما  - 3

  کنید به صورت زیر : copyنصب شده است  Solar windsسرور و مکانی که 

  : Windows Server 2003 and XPدر سیستم عامل 

\Documents and Settings\All Users\Application Data\ 

  :  Windows Server 2008 and Vistaدر سیستم عامل 

\Documents and Settings\All Users\Program Data\ 

 

  : Universal Device Pollersایجاد یک 

  مراحل زیر را انجام دهید : Universal Device Pollersبراي ایجاد یک 

  : مراحل زیر را بروید - 1

Start > All Programs >Solar Winds Orion > Universal Device Poller 

2 -   

File > New Universal Device Poller 
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  تایپ کنید. OIDدیوایس مورد نظر خود را می دانید در فیلد مربوط به  OIDاگر شما  - 3

  

هایی که موجود است جستجو کنید ، به  MIBشی مورد نظر را نمی دانید و می خواهید از  OIDاگر شما  - 4

  صورت زیر عمل کنید :

  بر رويBrowse MIB Tree .کلیک کنید 
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  در پنل سمت چپ یکی از فولدرهایی را کهOID  دیوایس هاي شما را ساپورت می کند را

 انتخاب کنید.

 Object  مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر رويselect .کلیک کنید 

  

هایی که  MIBشی مورد نظر را نمی دانید ولی می خواهید آنرا مانیتور کنید می توانید از  OIDاگر شما  - 5

 براي این شی وجود دارد استفاده کنید ، که براي اینکار مراحل زیر را انجام دهید :
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  بر رويBrowse MIB Tree .کلیک کنید 

 مت راست بر روي در قسمت باال سSearch MIBs .کلیک کنید 

  

 .معیارهایی که می خواهید جستجو به وسیله آن انجام شود را انتخاب کنید 

 Object روي بر و کنید انتخاب را نظرخود موردselect  کنید کلیک. 

 testمی باشد بر روي  Objectانتخاب شده مربوط به همین  OIDاگر شما می خواهید مطمئن شوید که   - 6

  کلیک کنید.

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه
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ت آمیز بوده ن دهنده این است که عملیات موفقیآمد نشا test successfulاگر عالمت سبز رنگ و نوشته 

 OIDرا میتوانید مانیتور کنید.عالمت زرد رنگ نشان دهنده این است که   Objectمربوط به  OIDاست و 

  مورد نظر نیست و نمی تواند مانیتور شود. Objectمربوط به 

  

  

  آمد مراحل زیر را چک کنید: Failed، عبارت  Testاگر هنگام عملیات - 7

  ممکن استOID  که انتخاب کرده اید مربوط بهObject  مورد نظرتان نباشد ، براي این که مطمئن

 شوید به داکیومنت دیوایس مربوطه مراجعه کنید.

 یس با سرور مطمئن شوید که دیواNPM .ارتباط دارد 

  کلیک کنید. Selectمورد نظرتان را انتخاب کردید بر روي  OIDهنگامی که  - 8

  نیتورینگ ویرایش کنید.ارا براي م Descriptionو   nameاگر الزم است میتوانید فیلد هاي مربوط به  – 10
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

با استفاده از این نام شما میتواند در کنسول  Orion NPMانتخاب نام براي عملیات مانیتورینگ الزامی است ، 

  را مانیتور کند. objectوب این 

 Showو سپس  +اگر شما میخواهید تنظیمات پیشرفته جهت مانیتورینگ را تغییر دهید ، بر روي  -11

Advanced Options : کیک کنید ، و مراحل زیر را انجام دهید  

 

اگر میخواهید داده هاي شما به صورت دوره اي جمع آوري شود تا بتوانید از آنها گراف و نمودار تهیده  -12

  را انتخاب کنید. Historicalکنید باید گزینه 
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کلیک  Enableود بر روي اگر شما می خواهید بالفاصله بعد از پیکریندي عملیات مانیتورینگ شروع ش -13

  کنید.

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

 enableرا انتخاب کنید عملیات مانیتورینگ و جمع آوري داده تا وقتی شما به صورت دستی  Disableاگر 

  نکنید ، انجام نمی شود.

 OID، یکی از گروه هاي موجود یا گروه جدیدي را که براي مانیتورینگ این  Groupدر فیلد  – 14

  کلیک کنید. Nextو بر روي  ایجاد کرده اید ، را انتخاب کنید
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هایی را که می خواهید عملیات  Nodeکلیک کنید تا لیست موجود باز شود و  +بر روي  – 15

  .نگ بر روي آنها انجام شود را انتخاب کنیدیمانیتور

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

هاي مورد نیاز  Node، شما میتوانید با توجه به دسته بندي هاي موجود  Group Byدر فیلد مربوط به 

  نتخاب کنید.اتان را 

  

 Testهایی که انتخاب کرده اید را ببنید بر روي  Nodeنگ را بر روي یاهید نتیجه مانیتوراگر شما می خو -16

  کلیک کنید.
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

 است بوده آمیز موفقییت عملیات که است این دهنده نشان آمد test  successfulنوشته و سبزرنگ اگرعالمت

 مربوطOID که است این دهنده نشان رنگ زرد عالمت .کنید مانیتور توانید می را Object به مربوط  OIDو

  .شود مانیتور تواند ونمی نیست موردنظر Objectبه

  کلیک کنید. Yesاگر می خواهید نتایج مربوط به مانیتورینگ در کنسول وب نمایش داده شود برروي  – 17



 

Page 15 of 42 
 

  

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

نگ انتخاب کرده اید را در کنسول وب نمایش ی، منابعی را که براي مانیتور Previewبا انتخاب گزینه 

  داده می شود.

فقط  براي منابعی که انتخاب کرده اید نمایش داده  OIDنگ این یاگر شما می خواهید مانیتور – 20

  نتخاب کنید.ا  شود گزینه زیر را
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  .کنید کلیک Finish برروي تنظیمات درپایان – 21

  

Assigning Pollers  برايNode : ها یا اینترفیس ها  

 pollersیک پکیجی است با یکسري  NPMکه ایجاد می کنید ،  Universal Device Pollersعالوه بر 

ها شما احتیاج دارید که دیوایس هاي  pollersهاي از پیش تعریف شده است . براي استفاده از هر کدام از 

  ها اختصاص دهید تا عملیات مانیتورینگ بر روي آنها فعال شود. pollersشبکه تان را به این 

  و اینترفیس به صورت زیر عمل کنید : Nodeبه  assign a pollerبراي  فعال کردن و 

1 -   

Start > All Programs >SolarWinds Orion > Universal Device Poller 

2 -   

File > Assign Pollers 
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  مورد نظرتان را انتخاب کنید. pollersکلیک کنید و   +بر روي   - 3

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

NPM  به صورت پیش فرض داري دو گروه است Example  وDefault .  

 Example  شامل همهNPM  pollers  هاي از پیش تعریف شده است وDefault Group  

  هایی است که توسط کاربر تعریف شده است. Universal Device Pollersشامل

  کلیک کنید.  Nextبعد از انتخاب گروه مورد نظرتان بر روي 

  انتخاب کنید. pollersکلیک کنید و اینترفیس مورد نظرتان را براي  +بر روي  - 4

ها و اینترفیس هایی که انتخاب کرده اید را ببنید  Nodeاهید نتیجه مانیتورنگ را بر روي اگر شما می خو  - 5

  کلیک کنید. Testبر روي 

  کلیک کنید. Finishبعد از کامل شدن مراحل پیکربندي بر روي  - 6

  : Assigned Pollersغیرفعال کردن 

فعال می شود ، شروع به جمع آوري اطالعات از اینترفیس ها و  pollerبه صورت پیش فرض به محض اینکه 

node  هایی که انتخاب کرده ایم ، می کند. اگر شما میخواهید به طور موقت جمع آوري اطالعات را براي مدتی

  متوقف کنید بدون اینکه اطالعات را پاك کنید ، مراحل زیر را باید انجام دهید.

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  ها انجام دهید تا غیر فعال شوند. pollerدارید ، این مراحل را براي تک تک  pollersاگر چندین 

  به صورت زیر عمل کنید : Universal Device Pollerبراي غیر فعال کردن موقت 

1 -   

Start > All Programs >SolarWinds Orion > Universal Device Poller 

اي که شما می  pollerکلیک کنید و  +، بر روي  All Defined Pollers paneدر پنل مربوط به   - 2

  ب کنید.اخواهید غیرفعال کنید را انتخ
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  مورد نظرتان کلیک کنید تا جزئیات آن در پنل مقابل نمایش داده شود. pollerبر روي   - 3

  کلیک کنید. Edit Propertiesدر پنل سمت راست باال بر روي  - 4

  

  کلیک کنید. Finishکلیک کنید ، در پایان بر روي  Disabledبر روي  Statusدر قسمت  - 5
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Duplicating  (تکثیر) یکPoller : موجود  

را تکثیر کنیم.براي انجام این کار مراحل زیر را   Orion NPMموجود در  pollersبه راحتی میتوانیم یک 

  انجام دهید :

1 -   

Start > All Programs >SolarWinds Orion > Universal Device Poller 

اي را که شما می خواهید آن  pollerکلیک کنید و +، بر روي  All Defined Pollers paneدر پنل   - 2

  را تکثیر کنید را انتخاب کنید.
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  را انتخاب کنید. Duplicate Pollerمورد نظرتان جهت تکثیر کلیک کنید و گزینه  pollerبر روي  - 3
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تغییر دهید و در صورت نیاز تغییرات الزم را در اي را که تکثیر کرده اید را  pollerنام مربوط به   - 4

  این قسمت انجام دهید.

Importing MIB Pollers :  

Orion NPM  این امکان را فراهم میکند تاpollers  را از ورژن هاي قبلیNPM  وUniversal Device 

Pollers  راimport .کنید  

  براي انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :

1 -   

Start > All Programs >SolarWinds Orion > Universal Device Poller 

2 -   

File > Import Universal Device Pollers 

  

  کنید مراحل زیر را تکرار کنید : importکه شما می خواهید  pollerبراي هر  - 3

  بر رويOpen  کلیک کنید ، و به مسیري که می خواهیدpoller  راImport  بروید. کنید را 
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 Poller  اي را که میخواهیدImport  کنید را انتخاب کنید و بر رويopen .کلیک کنید 

  کلیک کنید. Importاي را که می خواهید وارد کنید را انتخاب کرده و بر روي  pollerاز پنل سمت چپ  - 4

  

کرده اید را از پنل سمت راست پاك کنید بر روي  importاي را که  pollersاگر شما می خواهید  - 5

Remove .کلیک کنید  
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  کلیک کنید. okو بر روي  - 6

جدیدي را که اضافه کرده اید را به دیوایس هاي شبکه اختصاص  pollerاگر شما می خواهید فورا این  - 7

  دهید به صورت زیر عمل کنید :

  در پنلAll Defined Pollers pane  کلیک کنید و  +، بر رويpoller  مورد نظرتان را انتخاب

 کنید .

  و بر رويEdit Properties .کلیک کنید 

  و در قسمتStatus  بر رويEnabled  کلیک کنید و در پایان بر رويFinish .کلیک کنید 

کنید ، و به دیوایس هاي شبکه تان اختصاص دهید ، فورا شروع به  Importاي را  pollerبه محض اینکه 

  مع آوري آمار از دیوایس ها می کند.ج

Exporting Universal Device Pollers :  

Orion NPM   این قابلیت را دارد که شماUniversal Device Pollers  اي را که ایجاد کرده اید را

Export : کنید. که مراحل انجام این کار به صورت زیر است  

1 -   

Start > All Programs >Solar Winds Orion > Universal Device Poller 

2 -   

File > Export Universal Device Pollers 

 exportمورد نظرتان را انتخاب کنید و بر روي  pollerکنید و  ، کلیک  +در پنل سمت چپ بر روي  - 3

  کلیک کنید.
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  کلیک کنید. saveو در پایان بر روي  - 4

  :Universal Device Pollerدیدن آمار جمع آوري شده توسط  

را فعال و پیکربندي می کنید.شما می توانید آمار جمع آوري  Universal Device Pollerهنگامی که شما 

  شده توسط آنرا در کنسول وب ببنید. که مراحل آن در زیر گفته شده است :

1 -  

Start > All Programs >SolarWinds Orion > Universal Device Poller 

خواهید در  اي که می pollerبر روي + کلیک کنید. و بر روي  All Defined Pollers paneدر پنل   - 2

  را انتخاب کنید. Web Displayکنسول وب نمایش داده شود راست کلیک کنید و گزینه 
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کلیک کنید و منابع ایی را که می خواهید در کنسول وب نمایش داده شود را انتخاب  Yesبر روي   - 3

  کنید.
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فقط  براي منابعی که انتخاب کرده اید نمایش داده شود  OIDاگر شما می خواهید مانیتورنگ این  – 4

  گزینه زیر را نتخاب کنید.

  

  کلیک کنید. Finishو در پایان بر روي  – 5
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12 فصل  
 

 Web Console – Coreمدیریت
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می باشد، که بر روي هر سیستمی براحتی   orion   کنسول وب یک بخش جدایی ناپذیر از محصوالت 

  .می توان شبکه  را مانیتورکنید

  .به هر کاربر دسترسی هاي الزم را بدهید.  ایجاد کنیدuser شما در کنسول وب می توانید چندین 

 و کنسولsetting قسمت به و دارد را دسترسی سطح باالترین فرض پیش صورت به که کاربري تنها

  .باشد می administrator دارد، دسترسی

Logging  توسط وب کنسول به بار ولیناي ا بر Administrator :  

 شده گفته روش دو زیر در که کنید وارد خود مرورگر در را و کنسول آدرس که است نیاز ابتدا در -1

  : است

 Start > All Programs >Solar Winds Orion > Orion Web Console  

 کنید وارد مرورگرتان در را زیر عبارت یا. 

 

http://ip_addres                                 یا       http://hostname 

 

  .کنید الگین وب کنسول به) پسورد بدون(  adminکاربر با -2

  
  

 AuthenticationباActive Directory  :  

  .شوید وب کنسول وارد کتوريردای اکتیو با authenticate توسط توانید میorion  محصول  2010 ورژن در
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  : وب درکنسول اکتیودایرکتوري باauthenticate  کردن فعال

  

1-   

Start > All Programs >SolarWinds Orion > Configuration and Auto-Discovery > Configuration 
Wizard 

2- Website روي بر و کنید انتخاب را  Nextکنید کلیک.  

  
  

  .کنید کلیک Next روي بر و کنید انتخاب را زیر عبارت -3

Yes – Enable automatic login using Windows Authentication 

  

  .شوید وب کنسول وارد توانید می زیر صورت به دیگر تنظیمات پایان از بعد -4

  

Domain\UsernameیاUsername@Domain 

  : تغییر پسورد اکانت
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  .شوید وب کنسول واردadministrator  اکانت یا ابتدا -1

  .کنید کلیک باال راست سمت قسمت درSettings  روي بر -2

  .کنید کلیک Manage Accounts روي برAccounts  قسمت در -3

 Change  Passwordروي بر و کنید انتخاب را دهید تغییر آنرا پسورد میخواهید شما که را کاربري -4

  .کنید کلیک

  
  

  .کنید کلیکChange Password  روي بر سپس و کنید وارد را جدید پسورد -5

  

  :  Orion Website Administrationتوضیحات مربوط به قسمت

  

 براي که دارد وجود مختلفی هاي بخش setting در شوید، می وب کنسول وارد شما که هنگامی

  .شود می استفادهها  برنامه و شبکه هاي دیوایس مدیریت

  

Node & Group Management:    
 

  .است شده داده توضیح قسمت این در شده گفته موارد تک تک زیر در که
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 Network Sonar Discovery : 

 را دارند مانیتورینگ به نیاز که را شبکه در موجود دیوایسهاي سرعت،تمامی به توانید می قسمت این در

discover کنید اضافه نرمافزار به و کنید.  

  

 Add a Node : 

  .کنید اضافه نرمافزار به را دارد مانیتورنگ به احتیاج که را شبکه در دیوایس یک توانید می قسمت این در

  

 Manage Nodes : 

 ویرایش را آنها و ببنید موجود هاي گروهبندي براساس شبکه هاي دیوایس تمامی توانید می قسمت این در

  .کنید

  

 VMware Settings : 

  .دهید انجام را هاEsx به روطم تنظیمات تمامی توانید می قسمت این در

  

  

Accounts :  

 Manage Accounts  : 

د موجو کاربران به مربوط امتیازات یا و دهید تغییر راد پسور یا کنید ایجاد جدید کاربر توانید می قسمت این در

  .کنید ویرایش را

  

 Account List : 

 کاربر،دسترسی الگین آخرین:  شاملنمایش می دهد که  جزئیات با را شده ایجاد اکانتهاي تمامی قسمت این در

  .میدهد نشان را اکانت بودن غیرفعال یا فعال و وب، کنسول قسمتهاي به

  



 

Page 33 of 42 
 

Customize :  

  

 Customize Menu Bars : 

  یک یا کنید ویرایش را دارد وجود وب درکنسول که Menu Bars توانید می قسمت این در

Menu Bars کنید ایجاد جدید.  

 Color Scheme : 

  .تغییردهید را میرود کار به وب کنسول نمایش براي که را ايهرنگ توانید می قسمت این در

 External Websites : 

 به  Tabیک صورت به آدرس این که کنید وارد را تان شبکه در موجود نرمافزارهاي وب آدرس قسمت دراین

  .شود می اضافه وب کنسول

  

  

Manage Alerts :  

 غیرفعال ،یا ،فعال ویرایش را موجود هايAlert توانید می که است Alert  advance به لینک یک قسمت این

  .کنید

Product Updates :  

 Available Product Updates  : 

  .دهد می ارائه را تان شبکه در شده نصب محصوالت اي بر رای آپدیتهای قسمت، این در
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Settings :  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

 لینک یک کدام هر براي قسمت این در باشید، کرده نصب را Solrawinds  محصوالت از ماژول چندین شما اگر

  .دارد وجود

 Web Console Settings : 

 توانید می را فونت سایز وب، کنسول لوگوي تغییر سایت، Session  زمان ،Refreshزمان قبیل از تنظیماتی که

  .دهید انجام

 Polling Settings : 

 می را.....  و SNMP Timeout دیوایسها، از آمار آوري جمع دیوایس، دیسکاوري فاصله به مربوط تنظیمات تمامی

  .دهید انجام توانید

 Orion Thresholds : 

  .کنید می تعیین را....   ، cpu،RAM هشدار آستانه به مربوط تنظیمات جا این در

 مصرفی اگرمقدار که.  مقدار تعیین می کنیمHigh Level  ، Warning Levelدر این قسمت براي دو آستانه 

cpu شود می داده نشان اخطار صورت به شد بیشتر مقدار دو این از.  

  که براي تنظیم آن به صورت زیر عمل کنید :

  به کنسول وب الگین کنید. Adminبا یوزر  -1

  در قسمت سمت راست باال کلیک کنید. Settingsبر روي  -2

  کلیک کنید. Orion Thresholdsبر روي  - 3
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، حد آستانه  Warning Levelو  ,Error Level, High Levelتوانید براي  در این قسمت می -4

  هشدار را تعیین کنید

Details :  

 Database Details : 

 نوع جمله از دهد، می نشان را کند می استفاده آن از Orion سرور که اي Sql serverمورد در اطالعاتی فقط

  ...... و میشود مانیتور که هایی اینترفیس ها، Nodeتعداد دیتابیس، ورژن عامل، سیستم

 Polling Engines : 

 توسط که هاییNode تعداد بودن، غیرفعال یا فعال ،Polling Enginesوضعیت از اطالعتی قسمت این در

  .دهد می نشان را.....  و دستگاهIP ، شود می مانیتور آن

 License Details : 

 است، نصب حاضر درحال که ايOrion ورژن است، شده نصب که Orion محصوالت تمام جزئیات قسمت این در

  .دهد می نشان را

Views :  

 Manage Views : 

 در را مختلف قسمتهاي به کاربردسترسی  و شود داده نمایش دیوایس یک از که خواهید می که را هایی قسمت

  .کنید می تنظیم اینجا
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  : جدیدViewsایجادیک

  .کنید کلیک Settings روي بر -1

  .بروید Manage Views قسمت به  -2

  .کنید کلیکAdd  روي بر -3

  .کنید انتخاب را view نوع و کنید وارد را جدید Viewاین به مربوط نام ،Name of New View قسمت در -4

  

  .کنید کلیک submit روي بر و -5

  : Viewsویرایش

  : کنید عمل زیر صورت به موجود Views یک ویرایش براي

  .کنید کلیک Settings روي بر -1

  .بروید Manage Views قسمت به  -2
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  .کنید کلیک Edit روي بر و کرده انتخاب را لیست در موجود هايView از یکی -3

 توضیحی قسمت این درباره دیگر دلیل همین به باشد، می گویا و ساده بسیار تنظیمات تمامی

  .نمیدهم

  : view limitation کردن فعال

  .دارد کاربرد خاص دیوایس یکسري به ،viewکردن محدود براي قسمت این

  .کنید کلیکSettings  روي بر -1

  .برویدManage Views  قسمت به  -2

 انتخاب را شود فعال آن روي بر ویژگی این خواهید می که را لیست در موجود هايView از یکی– 3

  .کنید کلیک edit روي بر و کرده

  .کنید کلیک edit برروي ،View Limitation درقسمت -4

  

  .کنید کلیک Submit روي بر سپس و دهید نجاما را مالز راتیتغی -5

Copying Views :  
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 Viewرا ایجاد کرده اید و تنظیمات مربوط به آن را انجام داده اید. حاال این  Viewفرض کنید شما یک 

می توانید این کار  COPYرا می خواهید به دیوایس دیگري هم نسبت دهید، که با استفاده از  ویژگی 

  راانجام دهید بدون اینکه مراحل کان فیگ را بار دیگر از اول انجام دهید.

  : Viewیک  حذف

  گفته شده است : Viewدر زیر مراحل حذف یک 

  در باال سمت راست کنسول کلیک کنید. Settingsبر روي  -1

  کلیک کنید. Manage Viewsبر روي  -2

  کلیک کنید. Deleteاي را که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید و بر روي  Viewدر این جا  - 3

Views by Device Type : 

 :در زیر کاربرد این قسمت توضیح داده شده است 

، ترافیک ، .... نشان  cpu   ،RAMهمان طور که میدانید در صفحه مربوط به هر دیوایس اطالعات مربوط به 

دلخواه ایجاد کنید ، حاال در این قسمت شما میتوانید  Viewداده میشود ، شما میتوانید در قسمت قبل یک 

  انتخاب کنید. templateبراي دیوایس هاي خاص 

  به کنسول وب : network mapاضافه کردن 

  موجود را ویرایش کنید Viewجدید ایجاد کنید یا  Viewیک  - 1

  کلیک کنید Submitاضافه کنید و بر روي  Network Mapsکلیک کنید و سپس یک  +بر روي  - 2

  می توانید نام دلخواه خود را وارد کنید. titleپیش فرض را نمی خواهید، در قسمت  titleاگر  - 3
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تعریف کنید ، می توانید نقشه را انتخاب کنید و در فیلد  subtitleاگر یک نقشه را می خواهید به عنوان  - 4

  ، نام مورد نظر را وارد کنید. subtitleمربوط به 
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  ید.می توانید اندازه نقشه را تعین کن Scaleبه همچنین در فیلد مربوط  - 5

  کلیک کنید. Submitو در پایان تنظیمات بر روي  - 6

  : list of network map objectsنمایش 

  هاي نقشه یه طور کامل میتوانید مراحل زیر رانجام دهید : objectبراي نمایش لیست 

  جدید ایجاد کنید. Viewیک  - 1

  .بروید Network Mapsکلیک کنید ، و به قسمت  +بر روي  - 2

  

  کلیک کنید. submitرا انتخاب کنید و بر روي  List of Objects on Network Mapویژگی  - 3
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

وجود دارد ، که  customize pageدر کوشه سمت راست باالي هر صفحه گزینه،ر دقت کنید البته اگ

دارید را انتخاب کنید تا به صورت پیش فرض توانید ، آمار هایی را که احتیاج  بنا بر نیاز خودتان می

  نمایش داده شود.
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