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  فصل شش
  

  

  مانیتورینگ سرورهاي مجازي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در این فصل در مورد پیکربندي و مانیتورینگ سرورهاي مجازي توضیحاتی داده شده است.
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ها وجود دارد که می تواند عملکرد سرورهاي  VMwareبراي مانیتورینگ  Tabیک  Orion NPMدر کنسول وب 

  مجازي را با جزئیات بیشتر تحت نظر داشته باشد.

NPM  قادر است کهVMware ESXi  وESX  به باال را مانیتور کند. 3.5ورژن  

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

شبکه تان را از باالترین سطح تا پایین ترین سطح می تواند مانیتور کند که  VMware virtualکلیه زیر ساخت هاي 

. و کلیه  virtual machines، تک تک  vCenter ، datacenter ، cluster ، ESX hostsشامل موارد زیر است : 

  ، و پهناي باند را می توانید مانیتور کنید. CPU ،Memory  ،Storageعملکرد 

  

  : ـــــــکـــــــــتـــــــهن

هاي جدید را که اضافه شده اند و یا تغییر  virtual machinesرا انجام میدهد و  Discoveryبه صورت خودکار عمل 

  کرده اند را تشخیص می دهد و براي مانیتورنگ به کنسول وب اضافه می کند.

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

Orion NPM ري هشدار ها قابلیت جمع آوalerting)) و گزارشات (reporting را از کلیه زیرساخت هاي (virtual  را

  دارد.

  :  ESXو   ESXiپیش نیاز هاي الزم براي مانیتورینگ سرورهاي 

را ماینتور کند ارائه شده  ESX و  ESXiبتواند سرور هاي  NPMدر جدول زیر حداقل پیش نیازهاي الزم براي اینکه 

  است :

Description Requirement 

NPM  با استفاده ازSNMP  تمامی سرورهايESXI  وESX  را

  مانیتور می کند.
SNMP 

Npm  با استفاده ازVMware API  اطالعات بیشتري در مورد

 ESXو   ESXIعملکرد دیوایس ها و داده هاي در حال اجرا بر روي 

  جمع آوري میکند. 4و  3.5در ورژن هاي 

VMware API  
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فاده می کند است VMware ESXبراي مانیتورینگ اجزاء سرورهاي  NPMدر جدول زیر خالصه اي از روش هایی که 

  ذکر شده است :

4i 4 3i 3.5 Features  

VMware API  Datacenter  

VMware API  ESX Cluster  

VMware API  Virtual Center  

VMware API  Detection as ESX Server  

N/A  SNMP  N/A  SNMP  Volumes  

SNMP 

(partial(  
SNMP  N/A  SNMP  Interfaces  

VMware API  CPU  

VMware API  Memory  

VMware API  Total CPU (ESX Details view)  

VMware API  Total Memory (ESX Details view) 

VMware API  
Network Traffic Utilization 

)ESX Details view(  

VMware API  Guest VM List (ESX Details view)  

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  را فعال کنید. SNMPدر شبکه تان دارید بر روي آن  VMwareه به ورژنی که از با توج

  

  :  NPMبراي  ESX Server Credentialsایجاد یک 

NPM  با استفاده ازVMware API  اطالعات بیشتري از عملکرد داده ها و دیوایس هایی که بر روي سرورهايESX  4ورژن  ،

تان ایجاد کنید که مربوط  ESXبر روي سرورهاي  credentialsاجرا است جمع آوري میکند. براي انجام این کار شما باید یک  3

  :یر نشان داده شده است مانیتورنگ است. که مراحل آن در ز براي NPMبه 

VMware Tools  باید بر روي سرورهايESXI  وESX  نصب باشد

نیازي  VMware Toolsتا ما بتونیم عملکرد آنها را مانیتور کنیم . 

نصب باشد اما براي  ESXو  ESXIنیست که حتما بر روي سرورهاي 

دریافت اطالعات بیشتر در مورد مانیتورینگ عملکرد سروهاي 

  مجازي نیاز است.

VMware Tools  
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  مورد نظر الگین کنید. ESXبا یک کاربر که امتیازات مدیریتی دارد به سرور  -1

  کلیک کنید. Ignoreاگر هنگام الگین پیغام زیر ظاهر شد برروي   -2

  

  کلیک کنید. usersبروید و بر روي  tab users& groupsبه  -3

  

  کلیک کنید. ADDراست کلیک کنید و بر روي   -4
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  کردن این قسمت به صورت زیر عمل کنید :براي کامل  -5

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

User Name/Password   که در این جا وارد می کنیم در قسمتdiscovery  دیوایس هايESX  وESXI  جهت

  مانیتورینگ استفاده می شود.

  فیلد هاي زیر را پر کنید و بر رويok .کلیک کنید 
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 کلیک کنید.  Permissions tabبر روي  -6

  

  کلیک کنید. Add Permissionراست کلیک کرده و بر روي  -7
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  کلیک کنید. ADDبر روي  Assign Permissionsدر پنجره  -8

  

  کلیک کنید. ADDکاربري را که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید و بر روي  -9
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  کلیک کنید. OKو بروي  -10

  

  :  NPMدر کنسول وب  VMware Credentialsمدیریت 

 tab VMwareرا تغییر دهید از طرق  VMware credentialمر بوط به  Username/ Passwordاگر شما بخواهید 

Credentials Library : این کار را انجام دهید. که مراحل آن در زیر ذکر شده است  

  الگین کنید. NPMبه کنسول وب  -1

  کلیک کنید. Settingsبر روي  -2

  کلیک کنید. VMware Settings، برروي   Node & Group Managementدر قسمت  -3
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  کلیک کنید. Tab VMware Credentials Libraryبر روي  -4

  

5- credential  اي را که می خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید و بر رويEdit Credential .کلیک کنید  
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  کلیک کنید. OKبعد از اعمال تغییرات بر روي  -6

  

  براي مانیتورینگ : VMware Serversاضافه کردن 

VMware Vcenter،ESX servers ،virtual machines  همانند دیوایس هاي دیگر برا مانیتورینگ به دیتابیس نرم

  اضافه می شود. NPMافزار 

  : Network Sonarبا استفاده از ویزارد VMware nodesاضافه کردن 

توصیه میشود  NPMها جهت مانیتورینگ به کنسول وب VM Serversیکی از روشهایی که براي اضافه کردن 

  است. Network Sonarاستفاده از ویزارد 

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

را انتخاب کنید تا  VMwareدر قسمت  POLLرا پیکربندي می کنید باید  Network Sonar Discoveryهنگامی که 

ها به عنوان ماشین هاي مجاز قابل  Nodeبتواند ماشین هاي مجازي را پیدا کند و گرنه  discoveryدر هنگام 

  شناسایی نیستند.

  

  : VMwareبه عنوان منابع  VMsاضافه کردن 

  به کنسول وب الگین کنید. -1

  نمایش داده شود. Virtualization Summaryکلیک کنید و تا  tab Virtualizationبر روي  -2
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هاي آن نمایش  virtual machinesها کلیک کنید تا لیست  ESXبر روي یکی از  VMware Assetsدر قسمت  -3

  داده شود.

  

که فعال  VMsمانیتور نمی شود کلیک کنید. (  Orion NPMکه در حال حاضر توسط  virtual machineبر روي  -4

  صورت حروف ایتالیک نمایش داده میشود.)ت به سمدیریت نمی شود در لی

  کلیک کنید. Yes, Manage this Nodeبر روي عبارت  -5

 IP A ddressنصب نیست و اجرا نمی باشد به صورت دستی  VMware Toolsشما در حال حاضر  VMاگر بر روي  -6

  وارد کنید.  Hostname or IP Addressرا در فیلد VMمربوط به 

  کلیک کنید. Nextرا میخواهید مانیتور کنید را انتخاب کنید و برروي  VMمنابع دیگري از این  اگر گزینه ها و -7

  کلیک کنید. OK, Add Nodeکامل شد، حاال می توانید بر روي  nodeمراحل اضافه کردن یک  -8
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Virtualization Summary :  

زیر ساخت کلیه منابع مجازي سازي شبکه تان نمایش داده می شود. براي دیدن این  Virtualization Summaryدر 

  مت مراحل زیر را باید بروید :سق

  به کنسول وب الگین کنید. -1 

بروید . که اطالعات زیر که به صورت پیش فرض پیکریندي شده است نمایش داده می  tab Virtualizationبه  -2

  شود :

Top 10 VMware Hosts by Number of Running 
VMs  

Top 10 VMware Hosts by CPU Load  

Top 10 VMWare Hosts by Network Utilization  Top 10 VMware Hosts by Percent Memory Used  

VMware Asset Summary  VMware Assets  
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  کلیک کنید. Editبراي تغییر تنظیمات هر کدام از قسمتها بر روي 

  

  : ESX Hostنمایش جزئیات 

مربوطه می روید که اطالعات زیر نمایش داده می  Hostبه  Virtualization Summaryاز قسمت  VMبا انتخاب یک 

  شود :

را می توانید مشاهده  Nodeهشدار هاي مربوط به این 

  کنید.
Active Alerts on this Node  

را می  Packet Lossگراف مربوط به زمان پاسخگویی و 

  بینید
Average Response Time & Packet Loss Graph  

  CPU Load & Memory Utilization Gauge  را مشاهده می کنید. Memoryو  cpuدرصد استفاده از 

  ESX Host Details  را مشاهده می کنید. hostجزئیات مر بوط به 

  List of Virtual Machines  جزئیات مربوط به ماشین مجازي را مشاهده می کنید.

  Virtual Machine Network Traffic  بیند. ترافیک شبکه مربوط به ماشین مجازي را می

  Disk Volumes  بیند. را می hostاص داده شده به این صفضاي اخت

  Event Summary  خالصه ایی از رخدادها را مشاهده می کنید.

را مشاهده  cpuاستفاده از نمودار مربوط به حداقل/حداکثر 

  کنید. می
Min/Max Average CPU Load Graph  

  

  کلیک کنید. Editبراي تغییر تنظیمات هر کدام از قسمتها بر روي 
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  : ESX  مربوط به سروهاي pollingتغییر 

مجبور  NPMکنترل می کنید، نرم افزار مانیتورینگ  VMware vCenterرا توسط  VMware ESX hostsاگر شما 

ها جمع آور  ESX hostsبه دست آورد به جاي اینکه مستقیما از  vCenter serverرا از  ESX hostsاست که وضعیت 

  کند.

ها  ESX hostرا به طور مستقیم از  عملکردحال اگرشما می خواهید این وضعیت را تغییر دهید و اطالعات مربوط به 

  جمع آور کنید باید مراحل زیر را بروید :

  به کنسول وب الگین کنید. -1

  کلیک کنید. settingبر روي  -2

  کلیک کنید. VMware Settingsبر روي  Node & Group Managementدر قسمت  -3

4- host  اي را که شما می خواهید به طور مستقیم مانیتور کنید را انتخاب کنید و بر رويPoll Through > Poll 

ESX server directly .کلیک کنید  
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  فصل هفتم
  

  

  مانیتورینگ وایرلس هاي شبکه

  

  

  

  در این فصل در مورد پیکربندي دیوایس هاي وایرلس در نرم افزار توضیح داده شده است.
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 access point (AP) ،wireless clients ،wirelessشما می توانید تمام جزئیات مربوط به  NPMبه وسیله 

controllers .را مانیتور کنید.و به وسیله وب کنسول می توانید آنها را پیکربندي و مدیدریت کنید  

Orion NPM  به صورت خودکار تمامیwireless Aps  ،controllers  را که به دیتابیس برنامه اضافه شده اند را

  شناسایی می کند.

اضافه  Orion.بعد از اینکه وایرلس ها به ، کشف نمی شوند Discoveryاینترفیس هاي وایرلس ها در طول فرایند 

به دیتا بیس اضافه شوند عملیات جمع آوري اطالعات از این اینترفیس  دام از اینترفیس هاي وایرلس ها کهشدند هر ک

  ها آغاز می شود.

  

  : Viewing Wireless Dataتوضیحاتی در مورد قسمت 

هایی که به  clientsو  wireless Apsلیستی از کلیه  NPMدر کنسول وب  Wireless Summary viewدر قسمت 

  متصل است قابل مشاهده است. Apsهر کدام از این 

 IP address ،deviceت نمایش داده می شود عبارت است از : سکه که در این لی Access pointجزئیات مربوط به 

type،SSID،channels used  و تعداد ،clients .هایی که به هر کدام متصل است را نمایش می دهد  

 client name، SSID، IP Address، MACنشان داده می شود عبارت است از :  clientsجزئیاتی که براي هر 

Address، RSSI ، زمان و تاریخ اتصال ،data rate یافت و ارسال شده را نشان می دهد.ر، تعداد بایتهاي د  

  : ـــــــهنـــــــکـــــــــت

NPM  در حال حاضرIPv6 :را که براي اتصاالت وایرلس زیر به کار می رود را نمی تواند مانیتور کند  

  بینwireless users  وaccess points 

  بینaccess points  وcontrollers 

  به صورت زیر است : NPMو در وب کنسول  clientsو  wireless access pointsمراحل دیدن 

  روي وب کنسول با یک کاربر که امتیازات مدیریتی دارد الگین کنید.بر  -1

  بروید. Tab Wirelessبه  -2
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 Access، عبارت مربوط به  showهاي موجود را ببنید از قسمت  access pointsاگر شما می خواهید لیست  -3

Points را انتخاب کنید.  

  

را انتخاب  Clients، عبارت  showها را مشاهده کنید از قسمت  Clientsاگر شما می خواهید لیست مربوط به  -4

  کنید.

  

 Group byبر اساس گروهبندي خاصی باشد از قسمت  access pointsاگر شما میخواهید نمایش اطالعات در  -5

  روش مناسب براي نمایش اطالعات را انتخاب کنید.
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هایی متصل   clientsدر حال حاضر لیست شده است چه  اي که  access pointsاگر شما می خواهید بدانید  -6

  مورد نظر کلیک کنید. access pointsهستند کافی است بر روي 

  

، نام  searchرا بر اساس نامشان جستجو کنید در فیلد مربوط به  clientsو  access pointsاگر شما می خواهید  -7

  کلیک کنید. searchمورد نظر را وارد کنید و بر روي 
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  ،آنرا انتخاب کنید و بر روي آن کلیک کنید . access pointsبراي دیدن جزئیات بیشتر هر 

  

  حذف دیوایس وایرلس :

  عمل کنید. NPMاز  Nodeهمانند روش حذف یک  NPMبراي حذف دیوایس وایرلس از 
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  فصل هشتم
  

  

  Alertsایجاد و مدیریت 

  

  

  

  

  

  ها و ارسال آنها به روشهاي مختلف توضیح داده شده است. Alertدر این فصل در مورد پیکربندي 
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Alerts  براي رخدادهایی که در شبکه اتفاق می افتد تولید شده اند که با بروز یکEvent  ساده و یا باالرفتن سطح

  .شودمی  اعالمدر شبکه ،  Volume، Nodeیک اینترفیس ،  (threshold) آستانه هشدار

Alerts  می توانند براساس افراد مختلف ، روزهاي مختلف ، زمان هاي مختلف و رویداد هاي مختلف تنظیم شوند 

  اطالع رسانی کنند.و

  

Alerts د :نها می توانند بر اساس چندین روش به افراد فرستاده شو  

  ارسال به ایمیل یاPage 

 اجراي یک صدا بر روي سرور Orion NPM 

  ارسال تمام جزئیاتAlerts  به یک فایل 

  ارسال تمام جزئیاتAlerts  بهEvent Log ویندوز 

  ارسال بهSyslog 

  هنگامی که یکAlerts .رخ می دهد یک برنامه اجرا شود 

  اجراي یکVisual Basic script 

  تغییر مقدار یکNode یا اینترفیس 

  اجراي یک فایلText  بر رويspeech output 

 یغام به ارسال پWindows Net Message 

  ارسال از طرقSMS  

  ارسال بهSNMP trap 

  ارسال به یکURL مربوط به یک وب سرور 

  

Alerts : هایی که به صورت پیش فرض تعریف شده اند  

  نصب و پیکریندي می شود را ارائه می کند. NPMهاي را که وقتی Alertsیکسري  NPMبه صورت پیش فرض 

Alerts  هاي زیر به محض اینکهOrion NPM دنصب می شود در دسترس می باشند ،و شما را از وضیعت و عملکر 

  شبکه تان آگاه می سازد.
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  وقتی که یکNode  اینترفیس ، وایرلس یا دیوایس ،Down می شود 

  وقتی که یکNode  ،reboot .می شود 

  وقتی کهpacket loss ت پاسخ دیوایس باال باشد، یا درصد انتقال باال یک دیوایس باال باشد ، زمان درخواس

 باشد

  وقتی وضیعت یکgroup  به حالتwarning  یاcritica باشد 

  وقتی که یکNode  در پنج تالش آخر نتواند اطالعات خود را به سرورNPM انتقال دهد 

  اگر یکNode  اطالعات مر بوط به عملکرد خود را در زمانی بیشتر از زمان تعریف شده به سرورNPM 

 ارسال کند.

  وقتی که دیتا بیس سرورNPM .بیشتر از زمان  ده دقیقه برروز نشود 

  وقتی که یکrogue access point شناسایی می شود 

  وقتی که یکwireless access point  بیشتر از ده عددclients .داشته باشد 

  وقتی که یک اینترفیسshuts down .شود 

  وقتی که درصد استفاده پهناي باند یکaccess point .باال باشد 

  وقتی که ورژنIOS  سیسکو یاimage family .تغییر می کند 

ها در  هاي فعال شده بر روي دیوایس  Alertsهنگامی که شما براي اولین بار به کنسول وب الگین می کنید تمامی 

  صفحه اصلی نمایش داده می شود.

  

  : Basic Alertsپیکربندي 

جدید را ایجاد و پیکربندي کنید. که این  alertsهاي پیش فرضی که وجود دارد یک  alertsشما می توانید عالوه بر 

alerts  جدید در پنجره مربوط بهAlerts .ها نمایش داده می شود  

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

دیوایس هایی که در شبکه دارید  Basic Alertsدر شبکه دارید براي پیکربندي  polling engineاگر شما چندین 

مورد نظرانتخاب شود. که روش پیکربندي و انتخاب در این حالت در زیر توضیح داده شده   polling engine،باید  

  است .
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  :به صورت زیر عمل کنید  Alerts windowبراي باز کردن 

  که در زیر گفته شده است بروید Basic Alert Managerبر قسمت  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Alerting, Reporting, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 

اي که دیوایس هایی که می خواهید  polling engineدر شبکه دارید بر روي  polling engineاگر شما چندین  -2

Alert .را بر روي آنها فعال و پیکربندي کنید کلیک کنید  

  کلیک کنید. Configure Alertsبر روي  -3

  

  قابل دسترسی و پیکربندي هستند : Alerts windowگزینه هاي زیر در قسمت 

  براي فعال یا غیر فعال کردن هر کدام ازalert  هاي میتوانید تیک آنها را بر دارید یا تیکalert  مورد نظر را

 بزنید.
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  براي اینکه یکalert  جدید را اضافه کنید کافی است بر رويNew Alert .کلیک کنید 
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  مشابه ایجاد کنید مفید است. alertsبراي وقتی که شما به سرعت می خواهید چندین  Copy Alertگزینه  

  

  براي تغییر و اصالحalerts  موجود ، آنalerts  را انتخاب کنید و بر رويEdit Alert .کلیک کنید 

  

  برايcopy  کردن یکalert  آن ،alert  مورد نظر را انتخاب کنید و بر رويCopy Alert .کلیک کنید 
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  براي حذف یکAlerts  از لیست موجود ، کافی است آنAlerts  مورد نظر را نتخاب کنید و بر رويDelete 

Alert .کلیک کنید 
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  مورد نظر را بردارید. Alertsرا موقت بدون اینکه حذف کنید غیرفعال کنید تیک  Alertsاگر شما می خواهید یک 

  براي تستAlerts ندي شده است بعد از انتخاب اي که به طور موقت پیکربAlerts  مورد نظر بر رويTest 

Alerts .کلیک کنید 
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

NPM  اجازه می دهد که شماalerts .ها را براي یک رنج خاصی از دیوایس ها در شبکه تان فعال کنید  

  

  جدید : Basic Alertایجاد یک 

  که در زیر گفته شده است بروید Basic Alert Managerقسمت  به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Alerting, Reporting, and Mapping→ Basic Alert 

Manager  

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

  کلیک کنید. New Alertبر روي  -4
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  وارد کنید. Name of Alertجدید را در فیلد مربوط به  alertنام  -5

  

  را انتخاب کنید. Enable this Alertو گزینه  -6
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  موجود : Basic Alertویرایش نام یک 

  .بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager  

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert .اي را که می خواهید ویرایش کنید انتخاب کنید  

  .کلیک کنید Edit Alertبر روي  -5
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  کلیک کنید.  Tab Generalبر روي  -6
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  وارد کنید. Name of Alertجدید را در فیلد مربوط به  alertنام  -7

  

  را انتخاب کنید. Enable this Alertو گزینه  -8
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  کلیک کنید. okکامل شده است بر روي  alertاگر پیکربندي  -9

  

  

  : Basic Alertانتخاب دیوایس ها و شبکه هاي مانیتور شده بوسیله 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Reporting, and Mapping→ Basic Alert 

Manager  

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert .اي را که می خواهید ویرایش کنید انتخاب کنید  
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  کلیک کنید. Edit Alertبر روي  -5

  

بر روي آنها  Alertکلیک کنید و دیوایس هایی را که می خواهید  Tab Monitored Network Objectsبر روي  -6

  انتخاب کنید. Monitored Network Objectsفعال شود را  از قسمت  
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

که نمی خواهید  objectsها انتخاب شده می باشند. شما میتوانید یکسري از  objectبه صورت پیش فرض تمامی 

Alert  هاي آنها گزارش شود را از حالت انتخاب خارج کنید.اگر می خواهید که هیچobjects  اتخاب نشود بر روي

Clear All  کلیک کنید، براي انتخاب همهobjects  بر رويSelect All .کلیک کنید   

  

  : Basic Alertیک  Alert Triggerتنظیمات 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 
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 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert  اي را که می خواهید ویرایش کنید انتخاب کنید و بر رويEdit Alert .کلیک کنید  

کلیک کنید، و می توانید دستورالعملهاي بر روي صفحه را تنظیم کنید یا تغییر   Tab Alert Triggerبر روي  -5

  دهید.

  

  

  : Basic Alertتنظیم زمان و تاریخ براي 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager  
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 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert  اي را که می خواهید ویرایش کنید انتخاب کنید و بر رويEdit Alert .کلیک کنید  

  بروید. Tab Time of Dayبه  -5

هاي شما تنها بین زمان وارد شده مانیتور و گزارش  Alert، را وارد کنید، که  Alertزمان مورد نظر را براي مانیتور  -6

  می شود.

  

هاي شما تنها بین این  Alertهاي شبکه تان مانیتور شود را انتخاب کنید ،  Alertروزهاي را که شما می خواهید  -7

  روزهاي انتخاب شده مانیتور و گزارش داده می شود.
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  کلیک کنید. okکامل شده است بر روي  Alertاگر پیکربندي  -9

  

  : Basic Alertبراي یک  Alert Suppressionتنظیمات 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager  

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert روي بر و کنید انتخاب کنید ویرایش خواهید می که را اي Edit Alert کنید کلیک.  

  کلیک کنید ، که در این قسمت می توانید موارد زیر را تنظیم کنید : Tab Alert Suppressionبر روي   -5
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 Do not configure Alert Suppression for this Alert :  به معنی این است که این ویژگی براي اینAlert 

 غیرفعال باشد.

 Suppress this Alert if ANY of the selected Suppressions are Active :  ، با انتخاب این گزینه

 تنها بر روي مواردي که در زیر انتخاب شده است فعال است.

 Suppress this Alert only if ALL of the selected suppressions are Active :  بر روي همه موارد

 فعال است جزء در مواردي که در زیر انتخاب شده است.

  ب کنید مراحل زیر را براي ادامه پیکربندي باید انجام دهید :اگر شما یکی از دو گزینه آخر را انتخا -6

  بر رويAdd .کلیک کنید 
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  بر رويProperty to Monitor .کلیک کنید 
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 تخاب کنید.نا بر نیازتان یکی از موارد را انب 

  بر رويTab Network Object کلیک کنید. 
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  یکی از Object هایی را که می خواهید ویژگیsuppression  نتخاب کنید.ابر روي آن فعال باشد را 

  بر رويTab Suppression Trigger .کلیک کنید 
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  طبق تنظیمی که در این جا انجام میدهید این ویژگی بر رويObject .مورد نظر اعمال می شود 

  کلیک کنید. okکامل شده است بر روي  alertاگر پیکربندي  -7

  

  : Basic Alertبراي  Tab Actionsتنظیم 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert روي بر و کنید انتخاب کنید ویرایش خواهید می که را اي Edit Alert کنید کلیک.  
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  کلیک کنید. Actions Tabبر روي  -5

  

  کلیک کنید و روشی را که می خواهید هشدار به شما اعالم شود را انتخاب کنید. Add Alert Actionبر روي  -6
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  .کنید پیکربندي دارد که دستورالعملهایی طبق را ها روش از کدام هر -7

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

ممکن است شما بخواهید یکی از روشهاي اعالم را که قبال پیکربندي کرده اید را حذف یا ویرایش کنید که به ترتیب 

  را انتخاب می کنید. Delete Selected Actionو یا   Edit Alert Actionگزینه هاي 

  کلیک کنید. okکامل شده است بر روي  alertاگر پیکربندي  -9

  

  : Basic Alertتست کردن یک 

اي را که پیکربندي کرده اید قبل از اینکه بر روي یک کاربر فعال کنید تست کنید تا از  Basic Alertشما می توانید 

  عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1
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Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Alerting, Reporting, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

اي را  که این اینترفیس به  Nodeرا بر روي یک اینترفیس خاص تست کنید ، ایتدا  Alertاگر شما می خواهید این  -5

 Alert onانتخاب کنید سپس در قسمت مربوط به  Alert on Network Nodeآن متعلق است را در قسمت 

Network Interface .اینترفیس مربوطه را انتخاب کنید ،  
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به  Volumeاي را  که این  Nodeخاص تست کنید ، ایتدا  Volumeرا بر روي یک  Alertما می خواهید این اگر ش  -6

 Alert onانتخاب کنید سپس در قسمت مربوط به  Alert on Network Nodeآن متعلق است را در قسمت 

Volume ،Volume .مربوطه را انتخاب کنید  

  

هاي موجود هشداري را که می خواهید بر تنظیماتی که انجام داده اید تست شود را انتخاب  Alertحاال از لیست  – 8

  کنید.
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  کلیک کنید. Test Alert Triggerبراي شروع تست بر روي  -9
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  می شوند. resetهاي  triggers، بعداز اتمام تست تمامی  Test Alert Resetبا کلیک بر روي گزینه 

  هاي جمع آوري شده را مشاهده کنید. Logوجود دارد می توانید تمام  errorsاگر  - 10

  را انتخاب کنید. Clear Alert Error Logهاي جمع آوري شده را حذف کنید گزینه  Logاگر می خواهید تمام - 11

  اي را که می خواهید تست کنید ، کافی است تمام مراحل باال را بر روي آن انجام دهید. Alertهر  - 12

  کلیک کنید. Doneشما تمام شد بر روي   Alertاگر تست  - 13
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  ایجاد شده است : copyکه از روش  Basic Alertپیکربندي 

اي را که برخی ضوابط آنها یکسان می باشد و از روش هاي یکسانی  Alertشما ممکن است نیاز داشته باشید چندین 

ها یی که تنها در یکسري موارد با  Alertبراي سریعتر پیکربندي کردن این  .براي خبررسانی هشدار استفاده میکنند

  می توانید استفاده کنید. Copyهم متفاوت هستند از ویژگی 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک دکنی پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert   مورد نظري را که می خواهید عملیاتCopy  بر روي آن انجام شود را انتخاب کنید و بر رويCopy Alert 

  کلیک کنید.

  

  کلیک کنید. Tab Generalبر روي  -5
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  اي را که عملیات کپی بر روي آن انجام شده است را تغییر دهید. Alert، نام  Name of Alertدر فیلد  -6

  را انتخاب کنید. Enable this Alertگزینه  -7

  

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

، انتخاب روش خبر رسانی هشدار و .... را می Alertحاال تمامی موارد با ال از جمله انتخاب دیوایس هاي خاص براي 

  .را انجام دهید ، شده استساخته  Copy از طریق اي که Alertتوانید بر روي 

  

  : Basic Alertحذف یک 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert  اي را که می خواهید حذف شود را انتخاب کنید و بر رويDelete Alert .کلیک کنید  
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  : Basic Alertغیر فعال کردن یک 

  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  اي را که می خواهید غیرفعال کنید را بر دارید. Alert، و تیک مربوط به کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

  

  : Basic Alertاضافه کردن روش هاي خبررسانی یک 

Orion NPM  روشهاي مختلفی براي خبر رسانیAlert .هایی که در شبکه اتفاق می افتد را ارائه می دهد  
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  بروید است شده گفته زیر در که Basic Alert Manager قسمت به  -1

Start → All Programs→ SolarWinds Orion→ Aler�ng, Repor�ng, and Mapping→ Basic Alert 

Manager 

 خواهید می که هایی دیوایس که اي polling engine روي بر دارید شبکه در polling engine چندین شما اگر -2

Alert کنید کلیک کنید پیکربندي و فعال آنها روي بر را.  

  .کنید کلیک Configure Alerts روي بر -3

4- Alert روي بر و کنید انتخاب کنید ویرایش خواهید می که را اي Edit Alert کنید کلیک.  

  کلیک کنید. Actions Tabبر روي  -5

  ها ارسال شود را انتخاب کنید. Alertکلیک کنید و روشی را که می خواهید  Add Alert Actionبر روي  -6

  

  فعال است : Basic Alertروش هاي خبر رسانی هشدار که بر روي 

 ارسال به ایمیل 

 اجراي یک صدا 

  ارسال تمامیAlert ها به یک فایل 

  ارسال تمامیAlert  ها بهWindows Event Log 

  ارسال بهSyslog سرور 

 یک که هنگامی Alerts شود اجرا برنامه یک دهد می رخ.  

 یک اجراي Visual Basic script  

 یک مقدار تغییر Node اینترفیس یا  

 فایل یک اجراي Text روي بر speech output  

 به پیغام ارسال Windows Net Message  

 طرق از ارسال SMS   

 به ارسال SNMP trap  

 یک به ارسال URL  
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  ارسال به ایمیل  :

  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  سرور دارید. SMTPبراي پیکربندي این روش احتیاج به یک 

  روش پیکربندي این متد به صورت زیر است :

  کلیک کنید. OKکلیک کنید و سپس بر روي  Send an E-Mail / Pageبر روي  -1

  

  ، فیلدهاي مربوطه را پر کنید. (شامل آدرس ایمیل مورد نظر) E-mail/Pager Addresses tabدر  -2
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  : نـــــــکـــــــــتـــــــه

  اگر می خواهید چندین آدرس ایمیل وارد کنید به کاما این آدرس ایمیل ها را از هم جدا می کنید.

  

  و پورت مربوطه را وارد کنید. SMTPسرور  IP Address، گزینه اي مبروط به  SMTP Server tabدر  -3
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  داشته باشید. authenticationسرور، نیاز به  SMTPها به  Alertممکن است که براي ارسال  -4

  ، موضوع و پیغام مورد نظر تان را وارد کنید. Trigger Message tabدر  -5

را همانند  Reset Message tabشد یک پیغام فرستاده شود ،  RESETاگر شما میخواهید هنگامی که هشدار  -6

  مرحله قبل پر کنید.

  کلیک کنید. okاز طریق این روش کامل شده است بر روي  Alertاگر پیکربندي  -7

  

  اجراي یک صدا :

  کلیک کنید. okکلیک کنید و سپس بر روي  Play a Soundبر روي  -1

  صداي مورد نظر خود را انتخاب کنید. -2
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  می توانید صداي مورد نظر را تست کنید. musical noteبا کلیک بر روي  -3

  کلیک کنید. okاز طریق این روش کامل شده است بر روي  Alertاگر پیکربندي  -4

  

  به یک فایل :  Alertsارسال تمامی 

  کلیک کنید.  okکلیک کنید و سپس بر روي   Log the Alert to a fileبر روي  -1

  محل ذخیر ه فایل مورد نظر را بدهید. -2

  

  کلیک کنید. okاز طریق این روش کامل شده است بر روي  Alertاگر پیکربندي   -3
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  : Windows Event Logها به  Alertارسال 

  کلیک کنید. okکلیک کنید و سپس بر روي  Windows Event Logبر روي  -1

  کلیک کنید. Tab Target Machineبر روي  -2

  

   ذخیره شود گزینه اول را انتخاب کنید. NPMسرور   Event Logها بر روي  Alertاگر شما می خواهید  -3

 

  

  

سرور مورد نظر را  IP، یک سرور دیگر فرستاده شود گزینه دوم را انتخاب کرده و  Event Logاگر می خواهید  به  -4

  وارد کنید.
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  به سرور مورد نظر فرستاده می شود را وارد می کنیم. Alert، پیغامی را که هنگام  Trigger Message tabدر  -5

  به سرور مورد نظر فرستاده می شود را وارد می کنیم. Alert، پیغامی را که هنگام  Reset Messageدر  -6

  کلیک کنید. okاز طریق این روش کامل شده است بر روي  Alertاگر پیکربندي  -7

  

  : Syslog Messageارسال به یک 

  کلیک کنید  okکلیک کنید و سپس بر روي  Send a Syslog messageبر روي  -1

را که می خواهید پیغام ها به آن فرستاده شود را  Syslogسرور  IPکلیک کنید ، و  Target Machine tabبر روي  -2

  رد کنید.وا
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انتخاب  Severity، پیغام هایی را که می خواهید ارسال شود را در فیلد مربوط به   Tab Trigger Messageدر   -3

  کنید.

  

  به سرور مورد نظر فرستاده می شود را وارد می کنیم. Alert، پیغامی را که هنگام  Trigger Message tabدر  -4

  به سرور مورد نظر فرستاده می شود را وارد می کنیم. Alert، پیغامی را که هنگام  Reset Messageدر  -5

  کلیک کنید. okاز طریق این روش کامل شده است بر روي  Alertاگر پیکربندي  -6

  

  : External Programارسال بر روي یک 

1- Execute an external program  را انتخاب کنید و سپس بر رويok .کلیک کنید  

  برنامه ایی را که می خواهید هشدارها به آن ارسال شود را انتخاب کنید .(در هر دو قسمت) -2

  

  کلیک کنید. okاز طریق این روش کامل شده است بر روي  Alertاگر پیکربندي  -3
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