
 چیست؟ Monitoring مانیتورینگ

نظارت بر عملکرد سیستم ها و سرورها و سوییچ ها و روترها و ارتباطات آنها با یکدیگر و همچنین سرویس های 

لف موجود در شبکه، جمع آوری و ذخیره کردن آن و همچنین اطالع رسانی و نمایش آنها از طریق مختلف مثل مخت

 ) نمودار و پنل و ... و همچنین فرستادن پیام های هوشیاری به هنگام بروز خطا از طریق سرویس مانیتورینگ

Monitoring ) صورت می پذیرد. از طریق سیستم مانیتورینگ (Monitoring)    ای خطاها میتوانیم از گزارش لحظه

 .و مشکالت به وجود آمده در شبکه یا سرور ، مطلع شویم

قبل از اینکه دیگران به شما اطالع دهند از مشکل شبکه مطلع  ( Monitoring )  های مانیتورینگاز طریق سرویس

دهد ، باعث می شود که رفع مشکل در به شما می  (Monitoring ) شده و حتی با اطالعاتی که سیستم مانیتورینگ

 .مدت زمان کمتری صورت می پذیرد

  

 

 (Monitoring )  های سیستم مانیتورینگ مزیت

و عملکرد های سرویس های متخلف در شبکه مانند  شبکه نمایش لحظه به لحظه وضعیت دستگاه های موجود در-  

 File Sharingکتیودایرکتوری ، وب سایت ، ا

 اطالع رسانی به محض قطعی در ارتباطات شبکه داخلی با شبکه های دیگر و یا اینترنت  -

 ثبت دوره ای اطالعات عملکرد سرویس ها و دستگاه های موجود در شبکه  -

http://shayeganco.ir/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
http://shayeganco.ir/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
http://shayeganco.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af/monitoring1/


  ...و Telegram و ربات  , EmailSMS ارسال اخطار بالدرنگ در شبکه از طریق های-  

 نمایش گرافیکی از وضعیت موجود و اطالعات ثبت شده از وضعیت شبکه  -

قابلیت دارند تا بتوانند تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری را مانیتور  (Monitoring ) نرم افزارهای مانیتورینگ

 .کنند

 ) وجود دارد. برخی از این نرم افزارهای مانیتورینگ (Monitoring )  نرم افزارهای متعددی برای مانیتورینگ

Monitoring)  به شرح زیر می باشند: 

Monitoring Application 

MRTG 

PRTG : افزاری امکان ساپورت آن کم استشود و سختبرای پهنای باند استفاده می. 

Solar Winds :  نیازهایعمده Monitor یکند. نسخهرا ساپورت می free هم داردکه در حد یک port  گزارش

 .دهدمی

HPopen view : کند. یکها کار میدر تمامی الیه product ها را ساپورت است و باید خریداری شود. تمامی بخش

 .کندمی

 :  ZABBIXن نرم افزارها ، برای مانیتورینگ استیکی از کامل تری. 

 Monitoring افزارهای مانیتورینگعوامل برتری نرم

 اطالعات جمع شده را تا چه حدی user friendly توانند به عنوان خروجی تحویل دهندمی . 

 تا چه اندازه در حل یک مشکل پیش آمده سرعت دارند. 

می تواند به شما در امر   )Monitoring  (با ارائه خدمات مانیتورینگ هنر توسعه و ارتباطات شایگانشرکت 

 .بگیرید تماس مدیریت سرورها همیاری برساند ، فقط کافی است با ما
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