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 پیـام فـاراتل
 از حسن نیت شما نسبت به محصوالت شرکت فاراتل و انتخاب آن سپـاسگزاریم. 

ي  بودن در صنایع الکترونیک، تمام تالش خود را جهت عرضه ي پیشرو ایم، فاراتل با اندیشه ي سوم میالدي قدم نهاده اکنون که در هزاره

کوشد تا جوابگوي  محصوالت جدید همراه با تکنولوژي روز دنیا نموده و با اتکا به باال بردن کیفیت محصوالت و کسب رضایت مشتریان می

 هاي آنان باشد. نیازمندي

ي شما  شتاقانه پذیراي نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندهپشتیبانی مفروش و  ،طراحی و مهندسیاز جمله تمامی واحدهاي شرکت فاراتل 

 باشند. می

 

 ي راهنما را بایگانی نمائید! لطفاً دفترچه
باشد. بنابراین خواهشمند است جهت مراجعات بعدي، این دفترچه  افزار می ي استفاده از نرم این دفترچه راهنما شامل نکات مهمی درباره

 بایگانی نمائید.راهنما را در مکان مناسبی 

 

 ؟FaraMonitorچرا 
هاي وسیع در  اس تحت شبکه براي مانیتورینگ یوپیبه عنوان یک روش استاندارد  SNMPپس از متداول شدن استفاده از کارت 

یتورینگ افزارهاي مان ي موفق در تولید نرم دهه تجربه 2، شرکت فاراتل که طی ها و سازمان ، اداراتها بانکهاي بزرگ مانند  مجموعه

به طریقی شایسته فراهم نیز بر آن شد تا رضایت مشتریان بزرگ خود را  ،اس موجبات رضایت مشتریان خود را فراهم آورده بود یوپی

ي نصب و راه  افزار فاراتل انجام شده است، آماده که طراحی و پیاده سازي آن به صورت کامل در واحد نرم فارا مانیتورافزار  نرم آورد.

افزار با قابلیت نصب و راه  باشد. این نرم ي وسیع می در یک شبکه ها اس ي مانیتورینگ متمرکز یوپیبزرگ براهاي  مجموعهدر  اندازي

افزارهاي مشابه  گوي رقابت را از نرم ،مشتریان، بنا بر اظهار نظر اس اندازي ساده و کاربري آسان و نیز طراحی مختص مانیتورینگ یوپی

 ربوده است.

 

 اي استفاده از دفترچه راهنماراهنم
ي وارد نمودن اطالعات  ي بعد طریقه نماید و در مرحله را تشریح می فارا مانیتورافزار  نرممراحل نصب ابتدا دفترچه راهنماي مقابل شما،  -

 نماید. افزار را تبیین می اي نرمه و استفاده از قابلیت
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 فارا مانیتورنصب  -1

 نیازمندیهاي سیستم -1-1

به عنوان سرور  IISبه عنوان سرور پایگاه داده و نیز استفاده از  SQL Serverاز مبنی بر استفاده  فارا مانیتورافزار  با توجه به ماهیت نرم
قابل نصب و راه  Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 Enterpriseي سروري سیستم عامل ویندوز  افزار بر روي نسخه کنسول وب، نرم

 افزار به موارد زیر بستگی دارد: نرممناسب باشد. مقدار حافظه اصلی و جانبی مورد نیاز براي اجراي  اندازي می
 اسی که براي مانیتورینگ متمرکز در سیستم  تعریف خواهد شد. تعداد یوپی

 تعداد کاربرانی که به طور همزمان به کنسول وب دسترسی خواهند داشت.

 اس در هر روز ثبت شود. تعداد الگ داده مورد نظر که قرار است براي هر یوپی

 ها اس داده و رویداد براي یوپی نمودارتهیه گزارشات 

 
دو  Intel Xeon CPU یک سرور با حداقل شود پیشنهاد می IISو  SQL Serverبا توجه به موارد فوق و میزان مصرف منابع سیستم توسط 

 ود.در نظر گرفته ش فارا مانیتوربراي سرور  TB 1و فضاي ذخیره سازي گیگا بایت  8اي به باال، حافظه اصلی  هسته

 مراحل نصب  -2-1

نصب خواهد شد. پس افزار  افزار فارا مانیتور یک فایل اجرایی وجود دارد که با اجراي آن تمام بخشهاي مورد نیاز نرم نصبی نرم DVDدر 
 نمود. Restartاز انجام مراحل نصب باید سیستم عامل را یک بار 
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 فارا مانیتوراجراي  -2
به صورت خودکار اجرا شده و  فارا مانیتورافزار  نرم ،دن ویندوز و باال آمدن مجدد سیستم عاملنمو Restartپس از پایان مراحل نصب با 

 شود. کنار ساعت نمایش داده می Tray Iconsآیکون آن در بخش 

 
 2-1شکل 

 
 شود: نمایش داده می 2-2منوي مشخص شده در شکل  فارا مانیتوربا کلیک راست روي آیکون 

 
 2-2 شکل

 
 کند. را باز می فارا مانیتورافزار  ي اول کنسول تحت وب نرم هگزین -
 آورد. را در صورت در حال اجرا بودن متوقف و در صورت متوقف بودن به اجرا درمی فارا مانیتوري دوم، سرویس  گزینه -
 نماید. افظه خارج میز از حافزار را نی رابط کاربري نرم، فارا مانیتوري سوم به غیر از متوقف نمودن سرویس  گزینه -
 

 باشد. فارا مانیتور می (Engine)نکته: عالمت ضربدر روي آیکون فارا مانیتور به مفهوم عدم اجراي سرویس 

 
 2-3شکل 
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 فارا مانیتورافزار  نرممعرفی   -3
ي وسیع  اس در سطح یک شبکه ی یوپیبا گستردگهاي متوسط و بزرگ  ها و شرکت به منظور استفاده در سازمان فارا مانیتورافزار  نرم

افزارهاي  هاي متمایزي نسبت به دیگر نرم اس قابلیت افزار با طراحی مختص مانیتورینگ یوپی طراحی و پیاده سازي شده است. این نرم
ي  در زمینه ربهها تج ي سال افزار بر پایه نرم دقیقباشد. به دلیل طراحی  دارا می SNMPمانیتورینگ متمرکز از طریق پروتکل استاندارد 

ي مطمئن  هاي بزرگ در راستاي رسیدن به یک شبکه مجموعهي  مدیران شبکهبراي  را اس، امکانات منحصر به فردي مانیتورینگ یوپی
 آورد. فراهم می

 افزار شرح کلی عملکرد نرم -1-3

افزاري فاراتل  و سایر محصوالت نرم SNMPهاي  تیه کارافزار فارا مانیتور با نصب در یک نقطه از شبکه در یک ارتباط دو طرفه با کل نرم
نماید.  اس و برق شهر را به صورت متمرکز مدیریت می باشند، کلیه اطالعات رویداد و پارامترهاي یوپی اس در ارتباط می که با یوپی

ت و اطالعات آماري که در گزارشاها،  اس ، امکان مشاهده وضعیت یوپیافزار با توجه به سطح دسترسی هر کاربر کنسول وب این نرم
 سازد. را امکان پذیر می پردازیم ادامه به تشریح جزئیات آن می

 افزار هاي نرم بخش -2-3

 فارا مانیتور سرویس -1-2-3

ط ارتبا اس و دریافت آخرین اطالعات آن و ذخیره در پایگاه داده را بر عهده دارد. وظیفه برقراري ارتباط با یوپیافزار  این بخش از نرم
و همچنین  (polling)هاي فارا مانیتور با فواصل زمانی مشخص از آن و دریافت پاسخ  به صورت درخواست SNMPافزار با مبدل  نرم

مورد تجزیه و تحلیل قرار افزار  توسط نرمباشد. کلیه اطالعات رد و بدل شده،  می (trap)از طرف مبدل ي وقوع  دریافت رویدادها در لحظه
 باشد. ها و برق شهر نیز همزمان قابل مشاهده توسط کاربر می اس بر ثبت سوابق، وضعیت فعلی یوپیعالوه گرفته و 

هاي گرافیکی نمایش وضعیت در کنار گزارشات و نمودارهاي متنوع، اشراف کامل کاربران در سطوح مختلف بر  مندي از انواع مدل بهره
 د.ساز وضعیت گذشته و حال حاضر مراکز را مهیا می

 کنسول وب -2-2-3

ها و نیز  اس که انجام تنظیمات و مشاهده وضعیت یوپی باشد از طریق مرورگر وب می فارا مانیتورافزار  این بخش رابط کاربري نرم
 شود. گیري از طریق آن انجام می گزارش

 پایگاه داده -3-2-3

متعدد براي انجام  (Query)هاي  جستارتوابع و و نیز افزار  این بخش شامل جداول گوناگون براي نگهداري اطالعات مختلف نرم
 باشد. و همچنین تهیه گزارشات کاربردي می ها جستجوهاي متنوع روي داده
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 کنسول وب فارا مانیتور -4
لیت ت. قابباشد تا بتوان از هر نقطه روي شبکه به تمام امکانات آن دسترسی داش افزار فارا مانیتور به کنسول تحت وب مجهز می نرم

 آورد. امکان کنترل دسترسی کاربران در سطوح مختلف را فراهم می ،ي دسترسی براي کاربران تعریف سطوح و حوزه

 دسترسی به کنسول وب -1-4

ر همانند مثال زیر در مرورگر وب دلخواه، د faramonitor/سرور فارا مانیتور و در ادامه آن  IPکنسول وب فارا مانیتور با وارد نمودن 
 باشد. س میدستر

http://192.168.1.1/faramonitor 
 

 داشت. به کنسول وب دسترسیتوان  می نیز در سرور فارا مانیتور Tray Iconافزار در بخش  نکته: با دوبار کلیک بر روي آیکون نرم
 :شود نمایان می 4-1کنسول وب به شکل به ود ور صفحهپس از وارد نمودن آدرس در مرورگر وب 

 
 4-1شکل 

. با وارد نمودن نام کاربري و کلمه عبور به صورت پیش فرض در سیستم تعریف شده است 1234ي عبور  با کلمه Adminنام کاربري 
 ي نخست کنسول  در دسترس خواهد بود. صفحه ،پیش فرض

 
 4-2شکل

http://192.168.1.1/faramonitor
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 نیتورالیسنس فارا ما نمودنوارد  -2-4

با کلیک بر روي لینک هر کدام از  پس از ورود به سایت، فعال شود، باید با وارد نمودن الیسنسافزار فارا مانیتور  با توجه به این که نرم
افزار و اطالعات مشخص شده،  ي مربوط به ورود اطالعات الیسنس نمایش داده خواهد شد. با وارد نمودن الیسنس نرم صفحات، صفحه

 ي استفاده خواهد شد. فعال شده و آمادهنیتور فارا ما

 
 4-3شکل 

 

 مرور بخشهاي مختلف کنسول وب فارا مانیتور -3-4

ي مورد نظر در هر صفحه )هاتوان به داده( می در قسمت باالي صفحات فارا مانیتور یک بخش براي فیلترینگ وجود دارد که از طریق آن
در صفحات مربوط به تنظیمات . جود در پایگاه داده وجود داردحاوي رکوردهاي مو ک جدولدست یافت. در قسمت پایین فریم جستجو ی

 ویرایش و نیز حذف نمودن رکورد مورد نظر در جداول وجود دارد.اس امکان افزودن رکورد جدید،  پیو مدیریت یو

 

 ها اس مدیریت یوپی -1-3-4

یک فرم  "افزودن رکورد جدید"ویرایش و حذف نمود. با کلیک بر روي  اضافه،توان  ها را می اس در این صفحه اطالعات مربوط به یوپی
اس به صورت پیش  نوع ارتباط با یوپی شود. مورد نظر فراهم میاس  وارد نمودن اطالعات ارتباط با یوپیامکان در همان جدول باز شده و 

پروتکل ارتباطی را به  توان این پروتکل می 3از نگارش  SNMPاست که در صورت پشتیبانی کارت  SnmpVersion2فرض 
SnmpVersion3 .تغییر داد 
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 4-4شکل

 
شود، آگاهی از موارد زیر ضروري  مالحظه می 4-4شکل اس که در  در وارد نمودن اطالعات فرم افزودن رکورد جدید براي یک یوپی

 است:
با انتخاب یک نود از قابل تعریف است.  محل استقرار که در بخش تنظیماترد اس ساختاري درختی دا محل استقرار یوپی محل استقرار:

 گردد. اس در شبکه مشخص می این درخت، محل قرارگیري یوپی
هر چه این فاصله اس انجام خواهد شد.  ها از یوپی ي زمانی درخواست نماید با چه فاصله این پارامتر مشخص می فاصله زمانی درخواستها:

 SNMP Trap. براي تنظیم مناسب این عدد باید در نظر داشت با توجه به قابلیت ارسال شود تر باشد ترافیک شبکه بیشتر میی کوتاهزمان
این  بر انگرانی از دست دادن رویدادها وجود نخواهد داشت. بن SNMPاس از سمت کارت  در زمان وقوع رویدادهاي مختلف براي یوپی

 تر تعیین نمود. این فاصله زمانی را طوالنیشبکه  توان براي کاهش ترافیک می
امکان تنظیم درخواست یا عدم  اس، ارتباط با یوپی جدول محدوده زمانی فعال بودن اس: محدوده زمانی فعال بودن ارتباط با یوپی

 آورد. ساعت هر روز هفته را فراهم می 24درخواست در 

 مانیتورینگ گرافیکی -2-3-4

تعریف شود. امکان  نمایش داده می اي شکیل و کاربردي گرافیکی به گونههاي شبکه در قالب  اس مترهاي یوپیدر این صفحه وضعیت و پارا
        ي هر مکان به صورت  اس در نقشه ي هر مکان و همچنین تعیین موقعیت هر یوپی الیه نقشه و تعیین دلخواه عکس نقشه سهتا 

Drag & Drop باشد. رافیکی میاز قابلیتهاي بارز مانیتورینگ گ 
شود رویدادهاي ثبت  یکی دیگر از قابلیتهاي منحصر به فرد مانیتورینگ گرافیکی، نمایش به صورت رویداد است. در این حالت تنظیم می

نمایش داده شود. بدین ترتیب هر نقطه که در محدوده ي زمانی چند دقیقه یا چند ساعت گذشته  اس در محدوده شده براي هر یوپی
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باشد به رنگ سبز، اگر حداقل  Normalمشخص شده تا حال حاضر براي آن رویدادي ثبت نشده باشد یا تمام رویدادهاي ثبت شده زمانی 
ثبت شده باشد آن نقطه به رنگ قرمز  Alarmثبت شده باشد به رنگ زرد و در صورتیکه حداقل یک رویداد  Warningیک رویداد 
ساعت  شویم در دو متوجه میساعت قبل با یک نگاه  2یت کاربردي مثال با تنظیم محدوده زمانی تا شود. با استفاده از این قابل مشخص می

 هاي شبکه به چه شکل بوده است. اس قبل وضعیت یوپی
 باشد. می نیز موجودگروهی و لیست -ها به صورت درختی، جدولی، جدولی اس به صورت نقشه، امکان نمایش یوپی عالوه بر نمایش
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 اس یوپی رویدادها و پارامترهاي سوابق -3-3-4

ارژ (ولتاژ ورودي/خروجی، فرکانس ورودي/خروجی، مقدار بار مصرفی، درصد شپارامترها  يصفحه امکان نمایش و جستجودو در این 
هاي تعریف شده در سیستم فراهم شده است. در باالي صفحه امکان  اس ثبت شده براي تمام یوپیرویدادهاي و  باتري و دماي محیط)

 یابد.ي مورد نظر خود دست  ارا به دادهاي ک گیرد تا به شیوه در اختیار کاربر قرار می فیلترینگ بر اساس پارامترهاي مختلف
 
 

 
 4-11شکل 
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 سوابق کارکرد کاربران -4-3-4

قابل کاربران در پایگاه داده ذخیره شده و از طریق این صفحه کارکرد افزار به عنوان سوابق  الیتهاي کاربران تعریف شده در نرمتمامی فع
افزار تضمین گردد. در این صفحه  توان کارکرد کاربران را با دقت زیر نظر داشت تا امنیت نرم باشد. بدین ترتیب می بازیابی و مشاهده می

 است. دادهروي شبکه و در چه تاریخ و ساعتی وارد شده و چه فعالیتی انجام  IPاز چه  کاربر مورد نظرشود  مشخص می
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 نمودار تعداد وقایع –گزارشات  -5-3-4

اس شامل قطع  دهاي یوپیگزارش رویدا باشد. رویداد مختلف قابل تهیه می 5اس و  یوپی 5در این صفحه نمودار تعداد وقایع براي حداکثر 
 شود. میي باتري و ...  اس، تخلیه و وصل برق ورودي، قطع و وصل ارتباط با یوپی
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 منحنی مقادیر –گزارشات  -6-3-4

اس و برق  یپارامترهاي یوپ ي زمانی دلخواه مشاهده نمود. اس را در بازه توان منحنی تغییرات مقادیر برق شهر و یوپی میدر این صفحه 
 باشد. شهر شامل ولتاژ ورودي/خروجی، فرکانس ورودي/خروجی، مقدار بار مصرفی، درصد شارژ باتري و دماي محیط می

 
 

 
 4-14شکل   
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 گزارش تست باتري -7-3-4

روش  ،این آگاهی آگاهی از وضعیت سالمت باتري آن است. براي رسیدن به ،اس ترین مسائل مربوط به مانیتورینگ یوپی یکی از مهم
اي از خدمات پس از فروش در قالب قراردادهاي پشتیبانی است که بدیهی است به  هاي بزرگ درخواست بازدید دوره مرسوم در سازمان

و مدیران سازمان معموال به راحتی به  ه طول خواهد انجامیدي بازدید مدت زمانی ب هر دوره ،هاي اضافی به سازمان غیر از تحمیل هزینه
 روز دسترسی نخواهند داشت. طالعات بها

و استفاده از قابلیت شبیه سازي وضعیت قطع برق ورودي مجهز به هاي شرکت فاراتل  اس وضعیت سالمت باتري، یوپی اطالع ازبراي 
 شود. انجام میاس  از طریق ارسال فرمان تست باتري به یوپی شبیه سازي. این باشند می باتري

توسط مبدل  اجراي تست باتري از طریق ،گیري از تست باتري امکان گزارش افزار فارا مانیتور صر به فرد نرمهاي منح یکی از قابلیت
SNMP  اس مورد  . به عنوان مثال براي مشخص شدن اینکه آیا باتري یوپیباشد می هاي زمانی مشخص خودکار در بازهدستی و به صورت

اس  به یوپی دقیقه 10با پارامتر زمان دقیقه را دارد یا خیر، یک فرمان تست باتري  10ن دهی به بار موجود براي مدت زما توان برقنظر 
از حالت اس به صورت خودکار  به مرز تخلیه باتري برسد، یوپیدقیقه زمان تست  10اس قبل از اتمام  در صورتی که یوپی شود. ارسال می

افزار به عنوان پایان تست باتري تلقی  دهد. این تغییر وضعیت در نرم ت میبه حالت نرمال تغییر وضعیشبیه سازي قطع برق خارج شده و 
 خواهد شد.
ها را مشاهده نموده و با  اس هاي باتري انجام شده روي یوپی گزارشی فهرست وار از تستتواند  کاربر میگزارش تست باتري، در صفحه 

بازیابی  را مشخصهاي نا تستموفق) و ل شده (موفق)، کامل نشده (ناکام هاي باتري توجه به مدت زمان مورد انتظار تست باتري، تست
 .نماید
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 اس گزارش مقادیر یوپی -8-3-4

باتري در حالت قطع نیمم/ماکزیمم ولتاژ ورودي، میولتاژ نیمم/ماکزیمم میمانند  اس گیري از پارامترهاي یوپی در این صفحه امکان گزارش
فراهم شده  ي زمانی تعیین شده در گزارش، در بازهنیمم/ماکزیمم دماي محیط ، میانگین بار مصرفی و میقطع برقبرق، تعداد دفعات 

 شود. یک گزارش ایجاد می ،در باالي جدول "افزودن رکورد جدید"است. ابتدا از طریق کلیک بر روي 
 

 
 4-16شکل 

به عنوان  شود که در گزارش خواهد آمد. ل در لیست محل استقرار ظاهر میهاي موجود از آن مد اس اس تمام یوپی با انتخاب مدل یوپی
هر  EventLogشوند. با کلیک روي  اس با مدل مذکور در گزارش شرکت داده می انتخاب شود، تمام ارتباطات یوپی DSS2000نمونه اگر 

شود. با  خص شده براي گزارش نمایش داده میدر محدوده زمانی مش DSS2000هاي  اس تمام یوپیمربوط به رویدادهاي ي  همهسطر، 
شوند. با کلیک بر  اند در لیستی مانند زیر نمایش داده می تمام ارتباطاتی که در گزارش مورد نظر شرکت داده شده Connکلیک بر روي 

 شود. ها مربوط به آن رکورد نمایش داده می اس ، گزارش تمام یوپیهر سطر Reportروي 

 
 4-17شکل 
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 گزارش مقادیر تست باتري -9-3-4

 ها را مشاهده نمود. اس باتري انجام شده روي تمام یوپی تستتوان گزارش  انتخاب بازه زمانی میدر این صفحه با 
 

 
 4-18شکل

 

 
 گزارش تست باتري در زیر آورده شده است:نمونه مثال یک به عنوان 

 
 4-19شکل 
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 تنظیمات -4-4

را گیري  توان تنظیمات مختلف در بخش کاربران، سطوح دسترسی، تنظیمات سیستم، محل استقرار و پشتیبان یافزار م نرمدر این بخش از 
 انجام داد.

 تنظیمات کاربران -1-4-4

هاي قابل تعریف براي  ویژگیکاربران موجود را ویرایش یا حذف نمود. از  و یا تعریف ،ن کاربران جدید براي سیستمتوا در این بخش می
ي دسترسی به  توان براي کاربران یک حوزه می که شود مشخص می 4-20توان اشاره نمود. با دقت به شکل  ن به دو مورد بارز میکاربرا
توان  همچنین می ها دسترسی داشته باشند. اس توان تعیین نمود چه کاربرانی به اطالعات کدام یوپی اس انتخاب نمود. بدین طریق می یوپی

توان تعیین نمود کاربر  ، میIPهاي مختلف  با تعریف بدون محدودیت رنجساخت. هاي شبکه محدود  را از سیستم مجوز دسترسی کاربران
ي  د و یا از طریق همهب فارا مانیتور دسترسی داشته باشهاي تعیین شده به کنسول و ي سیستمهاي شبکه بجز رنج مورد نظر از طریق همه

 د.دسترسی نداشته باشهاي تعریف شده  سیستمهاي شبکه بجز رنج
 تحت کنترل مدیر سیستم قرار گیرد. ،شود تا دسترسی کاربران شبکه بدین ترتیب امکانات مدیریتی مناسبی فراهم می

 
 

 
 4-20شکل 
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 تنظیمات سطوح دسترسی -2-4-4

مدیر "سطح دسترسی  دوتوان سطوح دسترسی به صفحات مختلف کنسول وب را تعریف نمود. به صورت پیش فرض  در این بخش می
تنها دسترسی خواندن  "کاربران"دسترسی کامل به تمام صفحات و  "مدیر سیستم"در سیستم تعریف شده است.  "کاربران"و  "سیستم

توان سطح دسترسی با نام  امکان تعریف سطوح دسترسی دیگر به سیستم نیز وجود دارد. به عنوان نمونه میصفحات مختلف را دارد. 
ي مانیتورینگ گرافیکی دسترسی داشته باشد. کاربرانی که با این سطح دسترسی تعریف شوند، تنها  ریف نمود تا فقط به صفحهتع ITرابط 

 ي مورد نظر دسترسی خواهند داشت. به صفحه
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 تنظیمات سیستم -3-4-4

اس و همچنین فاصله زمانی  رویداد و پارامترهاي یوپیگ حداکثر تعداد التعیین و  SMSدر این صفحه امکان تنظیم سرور ایمیل، سرور 
 اس در پایگاه داده فراهم شده است. ثبت پارامترهاي یوپی
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 محل استقرار -4-4-4

که مدیر  ترین کاري است اس ابتدایی اس باید محل استقرار آن نیز تعیین گردد، تعریف محل استقرار یوپی ار آنجایی که در تعریف یوپی
در سیستم تعریف  "ریشه"ي آن با نام  ریشه Nodeدهد. محل استقرار ساختاري درختی دارد که به صورت پیش فرض  سیستم انجام می

 شده است.
ها،  در نظر گرفت و استان "ایران"توان ریشه را  هاي کشور پراکنده هستند، می ها که شعب آنها در استان ها و بانک براي سازمان

استان تهران در موقعیت ریشه (ایران) و شهرستان تهران نیز در موقعیت استان ها و شعب را تعریف نمود. به عنوان نمونه  نشهرستا
 4-23شکل به عنوان مثال  تهران و شعب شهرستان تهران متعلق به سازمان یا بانک در موقعیت شهرستان تهران تعریف خواهند شد.

 دهد. نشان میبراي یک بانک را شعبه در شهرستان تهران  5تعریف 
 
 

 
 4-23شکل 
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ی ینمایان شود. بخشها 4-23 شکلکرده تا فرم کلیک  "افزودن رکورد جدید"بر روي  ،رکورد جدید به جدول محل استقراربراي افزودن 
 اند: دارد در زیر تشریح شده توضیحبه نیاز که در فرم 

شود. به عنوان  با انتخاب یک نود از این درخت موقعیت مکان جدید مشخص می هاست ک موقعیت مکان: درخت فعلی محل استقرار
 باید نود شهرستان تهران را به عنوان موقعیت مکان جدید انتخاب نمود.در شهرستان تهران  5نمونه براي تعریف شعبه 

ي عکس انتخابی  ورت یک نود با زمینههاي تعریف شده به ص ي مانیتورینگ گرافیکی، هر کدام از مکان مختصات در صفحه: در صفحه
تعیین مختصات هر توان براي  میروش دیگر در نماید.  را تعیین میمختصات نمایش مکان در صفحه این بخش شود.  نمایش داده می

 Drag & Dropعمل نمود. بدین مفهوم که هر نود با استفاده از قابلیت  Drag & Dropمانیتورینگ گرافیکی به صورت ي  صفحهمکان در 
 یابد. وس به مختصات مورد نظر انتقال میام

قرار  0.0.0.0عات، ابتدا و انتهاي رنج عبارت نماید. در صورت عدم نیاز به ورود اطال هر مکان را مشخص می IP: این بخش رنج IPآدرس 
 شود. داده می

یتورینگ گرافیکی قابل مرور باشد. با تعریف این بخش، توان دو عدد پیوند (لینک) تعریف نمود که در مان آدرس لینک: براي هر مکان می
بر روي نام  ي مانیتورینگ گرافیکی به شکل لینک (زیر خط دار) نمایش داده شده و با قرار دادن نشانگر ماوس مکان مورد نظر در صفحه

 در دسترس قرار خواهد گرفت. /،مکان، لینک(ها) براي مرور

 تواند کاربر میقرار داده شده است. در صورت نیاز  Mapsهاي کشور در فولدر  استانایران و  ي به صورت پیش فرض نقشهعکس مکان: 
 تا در لیست انتخاب نمایش داده شوند. پوشه قرار دادهرا در این خود هاي دلخواه  نقشهعکس 
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 گیري پشتیبان -5-4-4

گیرد  در اختیار کاربر قرار می SQL Server Management Studioبا آنچه در  گیري از پایگاه داده مطابق در این صفحه امکان پشتیبان
تواند با توجه  هاي متفاوت در سیستم وجود دارد. مدیر سیستم می متعدد با زمانبنديهاي  فراهم شده است. امکان تعریف پشتیبان گیري

گیري و زمانبندي تعریف  اید. پس از آن با توجه به نوع پشتیبانگیري مد نظر خود نم هاي سازمان، اقدام به تعریف پشتیبان به نیازمندي
 گیري به صورت خودکار انجام خواهد شد. شده، عمل پشتیبان
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