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 چهارم فصل
 

 از طریق کنسول وب Orion NPMمدیریت 

 

 

 

 

 

هشدار  ( دیوایس های مانیتور شده وانواع سطح آستانه chartدر این فصل در مورد انواع نمودار )

(Thresholds).هر اینترفیس توضیحات مختصری داده شده است 
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همگی داری کنسول وب می باشند که این ویژگی باعث می شود بدون اینکه به   Orionمحصوالت 

 دهید.ریموت شویم پیکربندی و تنظیمات مورد نیاز شبکه تان را انجام  Orionسرور 

را برای چندین کاربر با سطح دسترسی های متفات برای  Orionهمچنین می توانید کنسول وب 

 مدیریت قسمتهای مختلف پیکربندی کنید.

 : نـــــــکـــــــــتـــــــه

 Orionاختصاص دهید ، می توانید از طریق اینترنت به راحتی  IP Valid، یک  Orionاگر به سرور 

 را توسط کنسول وب پیکربندی کنید.

 

 :   Orion Web Consoleالگین به 

 نمایش داده شود. NPMدر مرورگرتان یکی از آدرس های زیر را وارد کنید تا کنسول وب 

 http://name orion server/orion/. 

 http://ip address orion server/orion/. 

 

 : نـــــــکـــــــــتـــــــه

پورتی به غیر از پورت پیش فرض  روی را بر NPMاگر همان طور که در فصل قبل گفته شد ، کنسول 

 تنظیم کرده اید آدرس ها به صورت زیر وارد کنید.

 http://name orion server:number port/orion/. 

 http://ip address orion server:number port/orion/. 

 

 

 : Orion NPM ( درThresholdsآستانه )
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مربوط به دیوایس های موجود در شبکه  warningو  errorقادر است که  Orion NPMکنسول وب 

ها یک حد آستانه  warningو   errorرا که مانیتور می شود را نمایش دهد. در کنسول وب برای 

(Thresholds.تعریف شده است  که چه موقع و کجا  و به چه صورت نمایش داده شوند ) 

( و پیکربندی آنها گفته (Thresholdsبخش های زیر جزئیات بیشتری در مورد انواع آستانه  در

 شده است .

 

 :  NPM( در Thresholdsانواع آستانه )

( شبکه ایی که در حال مانیتورینگ می باشد از مدل های (Thresholdsبرای پیکربندی آستانه 

موجود در شبکه در دسترس می باشد استفاده  (  که برای دیوایس ها(Thresholdsمختلف آستانه 

 کنید.

 Cisco Buffer Misses : 

را گزارش دهند. که از دو قسمت تشکیل  Buffer Missesمی توانند  ciscoبسیاری از دیوایس های 

 شده است :
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بیشتر از مقداری باشد که در فیلد مربوطه در نظر گرفته شده  Buffer Missesاگر  در قسمت اول 

)که این قسمت  در مانیتورینگ دیوایس های سیسکو نمایش میدهد. boldاست به صورت رنگ قرمز 

 است( High Levelبه اسم 

بیشتر از مقداری باشد که در فیلد مربوطه در نظر گرفته شده  Buffer Missesاگر   در قسمت دوم

که این مقدار دوم از  صورت رنگ قرمز در مانیتورینگ دیوایس های سیسکو نمایش میدهد. است به

 Warning Levelمقداری که در قسمت اول تعیین شده است باید کمتر باشد. )این قسمت به اسم 

 است(

 

 Errors  وDiscards  : اینترفیس 

 

 گرفته نظر در مربوطه فیلد در که باشد مقداری از بیشتر discards و errors  اگر  اول قسمت در

 به قسمت این که. )شود میمنابع نمایش داده   درگزارش bold قرمز رنگ صورت به است شده

 (است Error Level اسم

 گرفته نظر در مربوطه فیلد در که باشد مقداری از بیشتر discards و errors  اگر  دوم قسمت در

 از دوم مقدار این که.شود میمنابع نمایش داده   درگزارش در قرمز رنگ صورت به است شده

 Warning اسم به قسمت این. )باشد کمتر باید است شده تعیین اول قسمت در که مقداری

Level است) 

 Interface Percent Utilization : 

 در این جا آستانه هشدار درصد ترافیک اینترفیس را تنظیم می کنیم.
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بیشتر از مقداری باشد که در فیلد مربوطه در نظر   percent utilizationاگر  در قسمت اول 

. )که این قسمت داده می شودنمایش در مانیتورینگ  boldگرفته شده است به صورت رنگ قرمز 

 است( High Levelبه اسم 

بیشتر از مقداری باشد که در فیلد مربوطه در نظر   percent utilizationاگر   در قسمت دوم

. که این مقدار دوم از داده می شودنمایش  در مانیتورینگ گرفته شده است به صورت رنگ قرمز 

 Warningمقداری که در قسمت اول تعیین شده است باید کمتر باشد. )این قسمت به اسم 

Level )است 

 

 : Orion NPMدر  Thresholdsتنظیمات 

 به صورت زیر عمل می کنیم : Thresholdsبرای تنظیم و پیکربندی 

 الگین کنید. Orionبه کنسول وب  administratorبا یک کاربر   -1

 که در شکل زیر نمایش داده شده است کلیک کنید. NPM Thresholdsبر روی  -2
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مقداری را برای   Error Level  ،High Level ،Warning Levelدر این قسمت می توانید برای  -3

Thresholds .انتخاب کنید 

 :  Orion NPMانواع نمودار ها در 

 NPMنمایش داده می شود ،  chartsبه صورت پیش فرض یکسری  NPMعالوه بر  اینکه با نصب 

این امکان را فراهم می کند تا بتوانید نمودارهایی بر اساس نیاز شبکه تان پیکربندی و گروه بندی 

 کنید.

 : نـــــــکـــــــــتـــــــه

با اضافه کردن هر کدام از دیوایس ها و اینترفیس های موجود در شبکه یک نمودار هم در کنسول 

وب نمایش داده می شود که می توانیم عملکرد اینترفیس و دیوایس را در شبکه تحت نظر داشته 

باشیم ، همچنین می توانیم این نمودار ها را مطابق نیاز های شبکه تان پیکربندی کنید.انواع 

 به صورت زیر است. NPMنمودارهای موجود در کنسول وب 

 : Discards and Errorsنمودارهای 
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مانیتور می شوند از سه نمودار زیر  NPMاینترفیس هایی که در  Discards and Errorsبرای نمایش 

 استفاده کنیم .

 In/Out Discards – Step Chart 

 In/Out Errors – Step Chart 
 

 In/Out Errors and Discards – Step Chart  

 

 نمودارهای درصد استفاده از منابع شبکه :
 

مانیتور می شوند از نمودارهای زیر  NPMاینترفیس هایی که در  percent utilizationبرای نمایش 

 می توانیم استفاده کنیم. 
 

 Min/Max/Average Percent Utilization  

در این نمودار چهار مقدارمینیمم / ماکسیمم پکت های دریافتی ، مینیمم / ماکسیمم پکت های 

 درصدانتقالی ، میانگین پکتهای دریافتی ، میانگین پکت های ارسالی را نمایش می دهد. که واحد آن 

 می باشد.

 Min/Max/Average Transmitted + Received Traffic Percent Utilization  

 ارسال و دریافت پکت ها را نشان می دهد. )یعنی یک مقدار )ین نمودار میانگین )حداکثر /حداقلدر ا

می باشد.( که واحد آن به صورت درصد می  send + receiveرا نشان می دهد آن هم میانگین 

 باشد.
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 Percent Utilization – Line Chart  

مودارخطی نمایش می دهد. که واحد نمایش آن در این نمودار دریافت و انتقال پکت ها به صورت ن

 درصد می باشد.

 

 

 Percent Utilization – Step Chart  
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پله ایی نمایش می دهد. که واحد نمایش آن  در این نمودار دریافت و انتقال پکت ها به صورت نمودار

 درصد می باشد.

 
 

 نمودارهای ترافیک :
 

مانیتور می شوند از نمودارهای زیر می  NPMاینترفیس هایی که در  (trafficبرای نمایش ترافیک )

 توانیم استقاده کنیم.
 

 
 

 Average bps – Line Chart  

 bitدر این نمودار دریافت و انتقال پکت ها به صورت نمودارخطی نمایش می دهد. که واحد نمایش آن 

per second .می باشد 
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 Average bps – Step Chart  

در این نمودار دریافت و انتقال پکت ها به صورت نمودارپله ای نمایش می دهد. که واحد نمایش آن 

bit per second .می باشد 
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 Average Packets per Second  

به صورت نمودار خطی نمایش می دهد. که واحد نمایش آن  در این نمودار دریافت و انتقال پکت ها را

packet per second .می باشد 
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 Min/Max/Average bps In/Out  

در این نمودار چهار مقدارمینیمم / ماکسیمم پکت های دریافتی ، مینیمم / ماکسیمم پکت های 

 bpsانتقالی ، میانگین پکتهای دریافتی ، میانگین پکت های ارسالی را نمایش می دهد. که واحد آن 

 می باشد.
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 Min/Max/Average bps Received  

 نمایش می دهد. bpsدر این نمودار مقدار مینیمم/ماکسیمم پکتهای دریافتی بر حسب 
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 Min/Max/Average bps Transmitted  

 نمایش می دهد. bpsدر این نمودار مقدار مینیمم/ماکسیمم پکتهای ارسالی را بر حسب 

 
 

 
 Min/Max/Average bps Transmit+Receive  

 ارسال و دریافت پکت ها را نشان می دهد. )یعنی یک مقدار ))حداکثر /حداقلدر این نمودار میانگین 

 bit perمی باشد.( که واحد آن به صورت  send + receiveنشان می دهد آن هم میانگین   را

second .می باشد 
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 Min/Max/Average Packets In/Out  

تی ، مینیمم / ماکسیمم پکت های در این نمودار چهار مقدارمینیمم / ماکسیمم پکت های دریاف

انتقالی ، میانگین پکتهای دریافتی ، میانگین پکت های ارسالی را نمایش می دهد. که واحد آن 

packet per second .می باشد 
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 Multicast Traffic  

 



 

Page 17 of 36 
 

 

 Total Bytes Transferred  

 تعداد بایت های منتقل شده را نمایش می دهد. 

 

 

 Total Packets Transmitted/Received  

 در این نمودار دریافت و انتقال پکت ها را به صورت  تعداد بایت های منتقل شده نمایش می دهد
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 NPMالبته این فصل توضیحات مختصری در مورد بخشی از انواع نمودارهای موجود در کنسول وب 

 توضیح داده می شود.داد که پیکربندی حرفه ای نمودار در فصل های بعد 
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 فصل پنجم

 
 NPMمانیتورینگ دیوایس ها در کنسول وب 

 

 

 

 

 
این فصل در مورد مدیریت و انجام تنظیمات بیشتر بر روی اینترفیس ها توضیح می دهد . همچنین 

 را هم بررسی می کند. VSANمانیتورینگ دیوایس های 
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آغاز می شود به محض اینکه دیوایس جدیدی به  discovery، عملیات   NPMبعد از پایان نصب 

نرم افزار مانیتورینگ اضافه شد فورا عملیات مانیتورینگ شروع می شود و عملکرد آن را در شبکه 

 Tabبرای مانیتورینگ عملکرد یکسری دیوایس های خاص یک  NPMتان نمایش می دهد.البته 

به راحتی و با جزئیات بیشتر بتوانیم عملکرد آنها را  ایجاد می کند که NPMجداگانه در کنسول وب 

 مانیتور کنیم. که این دیوایس های خاص عبارتند از :
 

 Cisco EnergyWise-enabled devices  
 

 VMware virtual servers and managers.  
 

 Fibre Channel (FC)  
 

 Virtual Storage Area Networks (VSAN)  
 
 Cisco Unified Computing Systems (UCS) 

 
 Wireless devices  
  
 

 

 

 

 : Network Overviewبررسی قسمت 
یک دید کلی از تمامی  NPMتمام شد . کنسول وب  NPMبعد از اینکه نصب و پیکریندی 

 های اضافه شده جهت مانیتورینگ عملکرد آنها ارائه می دهد. Nodeاینترفیس ها و 

 ها مانیتور می شود لیست شده است. Nodeدر جدول زیر مواردی که عملکرد آنها در اینترفیس و 

 

Interface Node 
Percent Utilization Response Time 
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Type Average Response Time 
Errors and Discards Today Maximum Response Time 

Errors and Discards This Hour CPU Load 
Status Percent of Memory Used 

Traffic Percent Packet Loss 

 Machine Type 

 Node Status 

 

 مراحل زیر بروید : Network Overview  برای دیدن  قسمت

 الگین کنید. Orion NPMبه کنسول  -1

 سپس بر روی این قسمت کلیک کنید. -2
Network→ Overview 

 
 ، وضعیت ای که برای نمایش مد نظرتان است را انتخاب کنید. Nodeدر فیلد مربوط به  -3

 

 
 

 در فیلد مربوط به اینترفیس ، وضعیت ای که برای نمایش مد نظرتان است را انتخاب کنید
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 کلیک کنید. Refreshو بعد از انتخاب نوع نمایش بر روی   -4

 
 

 

 : NPMدر  Tooltipsتوضیحات در مورد ویژگی 
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Tooltips به صورت پیش فرض بر روی هرNode   . و اینترفیس ای که مانیتور می شود فعال است

 Nodeاین است که می توانیم به سرعت از وضیعت فعلی اینترفیس و  Tooltipsیکی از مزیت های 

 .باخبر شوید

 

 

 

 : نـــــــکـــــــــتـــــــه
 :مربوط به اینترفیس موارد زیر نمایش داده می شود   Tooltipدر 

نام اینترفیس ای که در حال حاضر مانیتور می شود را نشان 

 می دهد.

Interface Name 

( شدن را نمایش up/downوضیعت فعلی اینترفیس از نظر )

 می دهد.

Operational Status 
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بودن اینترفیس را نشان می  disableیا  enableوضیعت 

 د.ده

Administrative Status 

شده  discoveryای که  Nodeمدل اینترفیس مربوط به 

 است را نشان میدهد

Interface Type 

مقدار ترافیک انتقالی اینترفیس مربوطه را نشان می دهد. 

 نمایش می دهد. bit per secondبر حسب 

Transmitted Current Traffic 

مربوطه را به صورت درصد مقدار ترافیک انتقالی اینترفیس 

 نمایش می دهد.

Transmitted Percent Utilization 

مقدار ترافیک دریافتی اینترفیس مربوطه را نشان می دهد. 

 نمایش می دهد. bit per secondبر حسب 

Received Current Traffic 

مقدار ترافیک دریافتی اینترفیس مربوطه را به صورت درصد 

 نمایش می دهد.

Received Percent Utilization 

 

 :  Interfaceتنظیمات و مدیریت 

NPM  به صورت منظم طبق زمان ای که در تنظیمات داده ایم اطالعات ، جزئیات ، وضیعت فعلی

نمایش می دهد. با استفاده از قابلیت  Orionاینترفیس ها را جمع آوری می کند و در کنسول وب 

Node Management وط به اینترفیس ها را تغییر دهید در کنسول وب ، می توانیم تنظیمات مرب

  و مدیریت کنید.

 برای تنظیم و یا تغییر وضعیت اینترفیس ها به صورت زیر عمل کنید :

 به کنسول وب الگین کنید. administratorبا کاربر  -1

 کلیک کنید. settingsبر روی  -2

 کنید. کلیک Manage Nodesبر روی   – 3
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ای که مانیتور میشود،ابتدا باید با استفاده از  یکی از  nodeبرای تنظیمات اینترفیس مربوط به  -4

 روش های گفته شده انتخاب شود :

  با استفاده از  ابزارsearch .اینترفیس مورد نظر خود را پیدا کنید 

 

  در قسمتGroup by  می توانیم یکی از موارد را مطابق نیازتان انتخاب کنید تا بتوانید

 اینترفیس مورد نظر خود را پیدا کرده و مدیریت کنید.
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 کلیک کنید تا اینترفیس ای را که میخواهید ویرایش کنید نمایان شود. +بر روی  -5

 

 اینترفیس ای را که می خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید. -6
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 را اعمال کنید به صورت زیر عمل کنید : Unmanageاگر شما می خواهید تنظیمات  -7

  بر رویUnamange .کلیک کنید 

 

 .تاریخ و زمان الزم برای دوره ایی که می خواهید این اینترفیس فعال مانیتور نشود وارد کنید 
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 : نـــــــکـــــــــتـــــــه
هنگامی که شما احتیاج دارید  دیوایسی را تعمییر کنید مانند : ارتقاع سخت افزاری ، نصب یک نرم 

افزار یا نصب یک آپدیت امنیتی را بر روی آن انجام دهید، ممکن است شما بخواهید برای مدتی 

 alertال مانیتورینگ بر روی آن به دلیل تعمییرات غیرفعال باشد، در این صورت برای اینکه از ارس

ها و پیغام های غیر ضروری خوداری کنید نیاز است که آن دیوایس را برای مدتی به حالت 

Unmanaged .انتخاب کنید 

 

اگر شما می خواهید اینترفیس ای را که در مرحله قبل از مانیتورینگ و مدیریت خارج کردید را  -8

 کلیک کنید. Remanageدوباره برای مانیتورینگ اضافه کنید بر روی گزینه 

 

 مراحل زیر را انجام دهید : Unpluggableبرای تنظیم و نمایش یک اینترفیس به صورت  -9

  بر رویEdit Properties  .کلیک کنید 
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  و گزینهDisplay interface as unplugged rather than down .انتخاب کنید 

 

  و بر رویSubmit  .کلیک کنید 

 

 در اینترفیس : Edite Propertiseبررسی 

هنگامی که یک اینترفیس را برای ویرایش تنظیمات انتخاب می کنیم ، موارد زیر برای پیکربندی 

 وجود دارد :

 

 Interface name  

 Unpluggable status  
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 Custom bandwidth  

 Polling intervals  

 Custom properties  

 توضیح داده شده است :که هر کدام از موارد گفته شده در زیر 

 به کنسول وب الگین کنید. administratorبا یک کاربر  -1

 کلیک کنید. settingبر روی  -2

 کلیک کنید. Manage Nodesبر روی   – 3

ای که مانیتور میشود،ابتدا باید با استفاده از  یکی از  nodeبرای تنظیمات اینترفیس مربوط به  -4

 ود :روش های گفته شده انتخاب ش

  با استفاده از  ابزارsearch .اینترفیس مورد نظر خود را پیدا کنید 

  در قسمتGroup by  می توانیم یکی از موارد را مطابق با نیازتان انتخاب کنید تا بتوانید

 اینترفیس مورد نظر خود را پیدا کرده و مدیریت کنید.

 کلیک کنید تا اینترفیس ای را که میخواهید ویرایش کنید نمایان شود. +بر روی  -5

 Interfaceکنید در فیلد مربوط به  editاگر شما می خواهید نام اینترفیس انتخاب شده را  -6

Name .نام موردنظرتان را وارد کنید 
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انتخاب کنید  Custom Bandwidthاگر شما می خواهید پهنای باند اینترفیس را تنظیم کنید ،  -7

 و سپس مقادیر خود را وارد کنید.

 

 

اگر شما می خواهید مدت زمانی را که برای نشان دادن وضیعت اینترفیس و جمع آوری اطالعات  -8

 آن را تغییر دهید ، در فیلد های مربوطه زمان مورد نظر خود را وارد کنید.

 

 

 : نـــــــکـــــــــتـــــــه
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مربوطه آن فعال شده است با  nodeای که بر روی  snmp( اینترفیس توسط up / downوضعیت )

گزارش داده می شود. که به صورت Interface Status Polling توجه به زمان وارد شده در فیلد 

 ثانیه باشد. 1211الی  11ثانیه می باشد ، و در کل این زمان می تواند بین  121پیش فرض 

 : تـــــــهنـــــــکـــــــــ
مربوطه آن فعال شده  nodeای که بر روی  snmpاطالعات و جزئیات مربوط به اینترفیس توسط 

وارد شده است گزارش داده می  Collect Statistics Everyاست با توجه به زمانی که در فیلد 

 شود.

کردن این فیلد در گروه توضیحات و موارد دلخواهی با توجه به شبکه تان وارد کنید.)که البته پر  -9

 بندی و جستجو در کنسول وب مفید است. (

 

 کلیک کنید. Submitدر پایان تنظیمات بر روی  -9

 

 مدیریت اینترفیس های مانیتور شده از راه دور :

،  shut downشما می توانید به راحتی اینترفیس ای را  Node Managementبا استفاده از ابزار 

enable ییراتی در و همچنین تغEnergyWise : بدهیم . که مراحل آن در زیر گفته شده است 

 به کنسول وب الگین کنید. administratorبا یک کاربر  -1

 کلیک کنید. Manage Nodesبر روی  کلیک کنید و  settingبر روی  -2
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ای که مانیتور میشود،ابتدا باید با استفاده از  یکی از  nodeبرای تنظیمات اینترفیس مربوط به  -3

 روش های گفته شده انتخاب شود :

  با استفاده از  ابزارsearch .اینترفیس مورد نظر خود را پیدا کنید 

  در قسمتGroup by  می توانیم یکی از موارد را مطابق با نیازتان انتخاب کنید تا بتوانید

 پیدا کرده و مدیریت کنید.اینترفیس مورد نظر خود را 

 کلیک کنید تا اینترفیس ای را که میخواهید ویرایش کنید نمایان شود. +بر روی  -4

کنید ، مراحل زیر را بروید  shutdownاگر شما بخواهید اینترفیس ای را که انتخاب کرده اید را  -5

: 

More Actions → Shut Down → ok 

 

 

 است را فعال کنید به صورت زیر عمل کنید . shutdownاگر شما می خواهید اینترفیسی را که  -6

More Actions → Enable 

را که بر روی آن فعال است و بخواهید در  EnergyWiseاگر شما اینترفیسی را انتخاب کنید که  -7

 تغییراتی بدهید به صورت زیر عمل کنید : power levelتنظیمات 
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More Actions > Override Power Level 

 

 : نـــــــکـــــــــتـــــــه
 Snmpالبته موارد گفته شده در باال تنها در یک صورت قابل انجام است . و شرط آن این است که 

write  .بر روی دیوایس  مورد نظر فعال باشد 

 

 اضافه کردن دیوایس ها و اینترفیس ها بدون زمانبندی : 

 زیر انجام می دهیم . به صورت

 به کنسول وب الگین کنید. administratorبا یک کاربر  -

 کلیک کنید. Manage Nodesبر روی  کلیک کنید و  settingبر روی  -2

ای که مانیتور میشود،ابتدا باید با استفاده از  یکی از  nodeبرای تنظیمات اینترفیس مربوط به  -3

 روش های گفته شده انتخاب شود :

  با استفاده از  ابزارsearch .اینترفیس مورد نظر خود را پیدا کنید 

  در قسمتGroup by  می توانیم یکی از موارد را مطابق با نیازتان انتخاب کنید تا بتوانید

 اینترفیس مورد نظر خود را پیدا کرده و مدیریت کنید.
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کنید را انتخاب کنید  و مراحل زیر ای را که می خواهید به مانیتورنگ اضافه  Nodeاینترفیس یا  -4

 را بروید :

More Actions > Poll Now 

 

 کنید به صورت زیر عمل کنید : Discoveryای را دوباره  Nodeاگر بخواهید یک  -5

More Actions > Rediscover 

 

 : VSANsو  Fibre Channelمانیتورینگ دیوایس های 

NPM  دو دیوایسVSANs and Fibre Channel  را در شبکه شناسیایی می کند و آنها را جزء

برای این دو  NPMاضافه می کند. که در  Orionدیوایس های خاص برای مانیتورینگ به دیتابیس 

 های اختصاصی وجود دارد. Tabدیوایس 

 

 :  TabVSAN Viewsتوضیحات مربوط به 

این دیوایس به نرم افزار برای مانیتورینگ  discoveryکه در این قسمت تمام جزئیاتی که هنگام 

 اضافه می شود به صورت زیر است :

VSAN Details 
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 VSANنمای کلی از وضعیت و جزئیات پورت هایی که مربوط به دیوایس 

 هستند را نشان می دهید.

All VSAN Members 

نوع ، IDیکسری اطالعاتی کلی در مورد این دیواس شامل : وضیعت ، نام ، 

media  نوع ،load balancing .را نمایش می دهد 

VSAN Details   

اتفاق افتاده است را لیست می  VSANخالصه ایی از رویداد های اخیر که در 

 کند.

Event Summary 

نموداری از تعدا بایت های انتقال/ دریافت شده را طبق مدت زمانی که 

 مشخص مرده اید را نشان می دهد.

Total Bytes Transferred 

در مدت زمانی که تعیین  Errors and Discardsنمودار دریافت /انتقال 

 شده است را نشان می دهد.

In/Out Errors and 
Discards 

نموداری را از میانگین ترافیک گزارش شده در مدت زمان مشخص را نشان 

 میدهد.

VSAN Traffic 

 

VSAN Summary 
 NPMهایی که توسط  VSANsلیستی از تمامی 

 مانیتور می شوند را نشان می دهد.

All VSAN Nodes 

را  Fibre Channel گزارشی و لیستی از پورت ها و

 ارائه میکند

Fibre Channel Reports 

 های VSANsترافیک تمامی  میانگین از را نموداری

 .میدهد نشان را مشخص زمان مدت در شده گزارش

VSAN Traffic 

ها رخ  VSANsرویداد اخیر ار که در مانیتورینگ  25

 داده است را لیست می کند.

Last 25 Events 

 

 


