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SolarWinds® Network Performance Monitor (NPM)   یک نرم افزار نظارت بر
به سرعت مشکالت    شبکه قدرتمند و مقرون به صرفه است که شما را قادر می سازد تا 

 .و قطعی های عملکرد شبکه را شناسایی، تشخیص و حل کنید

 مانیتور عملکرد شبکه در یک نگاه 

، افزایش سطح خدمات و کاهش زمان خرابی با نظارت بر شبکه  یععیب یابی سر  •
 چند فروشنده

  ®Ciscoیکی با پشتیبانی ازاندازه گیری سالمت شبکه منطقی عالوه بر شبکه فیز  •
ACI  و Azure VNet Gateway 

نقش  • برای  مناسب  اطالعات  بر  نظارت  با  را  پیچیده شبکه  دستگاه های  مدیریت 
 .ساده کنید ™Network Insight منحصر به فرد هر دستگاه در شبکه با ویژگی های

 یبی و ابریمسیر بحرانی برای خدمات درون محل، ترک گامبه   گامتجزیه و تحلیل  •

 همبستگی داده های شبکه متقاطع برای تسریع در شناسایی مشکل با داشبورد  •
PerfStack™ 

 هابهبود کارایی عملیاتی با داشبوردها، هشدارها و گزارش  •

 

برای شبکه    ent-to-endگستردهدید  
 .شما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 days, full version 

TRY IT FREE 

https://www.solarwinds.com/database-performance-monitor/registration
https://www.solarwinds.com/database-performance-monitor/registration
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 ها قابلیت

 vNet Azure جدید! نظارت بر دید دروازه

 را با تصویر واضحی از هر دو طرف VPN دهد که مشکالت ها این امکان را میبه سازمان
VPN یابی کنند تا اتصال بهتری داشته باشندخود عیب. 

 

 جدید! افزایش مقیاس پذیری 

 میلیون عنصر در هر نمونه )با مجوزهای مناسب(  1مقیاس تا 

 

 نظارت بر خطا، عملکرد و در دسترس بودن 

ا نرم  بهینهبا  شناساییفزار  سرعت  به  را  شبکه  عملکرد  مشکالت  شبکه،  ،  کنید  سازی 
 .و حل کنید و از خرابی جلوگیری کنیددهید  تشخیص  

 

NetPath™   تجزیه و تحلیل Hop-by-Hop  در طول مسیرهای حیاتی 

پیکربندی دستگاه و  برنامهجزئیات عملکرد، ترافیک  و  در  ها  اولیه،  در حالت  را که  هایی 
 .های ترکیبی هستند، مشاهده کنیدمحیط فضای ابری یا در 

 

PerfStack  های شبکه متقاطعهمبستگی داده : 

در یک جدول  کردن معیارهای عملکرد شبکه  رها  و  کشیدن  با  را  اصلی    شناسایی علت 
 .های شبکه خود تسریع کنیدزمانی مشترک برای همبستگی بصری فوری در تمام داده

 

 ریزی ی قابل برنامه هشدارهای هوشمند توپولوژی و وابستگ

بررسی  وابستگیبه  و  شبکه  توپولوژی  مرتبط،  رویدادهای  شرایط،  چندگانه  های  های 
 .دستگاه پاسخ دهید

 

 کشف شبکه پویا و نقشه برداری

را   بی سیم  پوشش  و  پیوند  از  استفاده  عملکرد،  معیارهای  ها،  دستگاه  به طور خودکار 
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 .کشف و نقشه برداری کنید

 

 و گزارش ظرفیت خودکار پیش بینی، هشدار  

های قابل تنظیم بر اساس اوج و  های خستگی را با استفاده از آستانهطور خودکار تاریخبه
 .میانگین استفاده محاسبه کنید

 

 مانیتورینگ شبکه منطقی و فیزیکی در یک ابزار 

پشتیبانی محیط Cisco ACI  با  منطقی  اجزای   ،  SDNجمله از   ، APIC   ،مستأجرها ها، 
 .های برنامه، گروه های نقطه پایانی و موجودیت های فیزیکی را رصد کنید  پروفایل 

 

 نقشه های هوشمند

تر های پیچیده سریعکند حتی در محیط ها به شما کمک میتجمیع و تجسم بصری داده
 .یابی بپردازیدبه ریشه 

  

 

 نظارت جامع برای دستگاه های شبکه پیشرفته

-F5® BIG های بار کنندهسالمت و عملکرد متعادل ز  ا،  Network Insight  هایبا ویژگی
IP® های ، فایروال Cisco ASA  و  Palo Alto Networks®های، و سوئیچ Cisco Nexus 

 . کنید دقیق پیدا  دیدو مطمئن شوید  را 

 

 ها کیفیت تجربه کاربر نهایی با ضبط و تجزیه و تحلیل بسته 

 . تعیین کنید که آیا تغییرات در تجربه کاربر نهایی توسط برنامه یا شبکه ایجاد شده است

 

 خطوط پایه عملکرد شبکه آماری پویا 

 .ای پایه را از داده های عملکرد شبکه تاریخی محاسبه کنیدبه صورت پویا آستانه ه

 

 نظارت بر سالمت سخت افزار 
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معیارهای کلیدی دستگاه، از جمله دما، سرعت فن، و منبع تغذیه را نظارت، هشدار و  
 . گزارش دهید

 

 عملکرد قابل تنظیم و گزارش های در دسترس بودن 

زارش های عملکرد شبکه سفارشی را برنامه الگوی خارج از جعبه، گ   100با یکی از بیش از  
 . ریزی و تولید کنید

 

 نرم افزار نظارت بر شبکه با استفاده آسان، آسان برای خرید و استفاده آسان 

آزمایش   یک  و   30از  خدمات،  و  مشاور  بدون  استقرار  کاربردی،  کامالً  و  رایگان  روزه 
 ب قابل تنظیم لذت ببرید. داشبوردها، نماها و نمودارهای عملکرد شبکه مبتنی بر و

 

 

30 days, full version 

 

 الزامات سیستم 
توان بر روی سرورهای فیزیکی یا مجازی در محل یا در فضای ابری مستقر کرد. این محصوالت همچنین می را می Orion Platform محصوالت

 .نیدمراجعه ک support.solarwinds.com مستقر شوند. برای جزئیات مورد نیاز سیستم، به AWS یا Azure توانند از طریق بازارهای
 
 

تواند توجه: حداقل الزامات سرور ذکر شده، پیکربندی پیش فرض را فرض می کند. افزایش قابل توجه نرخ نظرسنجی یا نرخ جمع آوری آمار می
.بزرگتر یا حافظه اضافی نیاز داشته باشد CPU منجر به بار اضافی روی سرور شود که ممکن است به

TRY IT FREE 

https://www.solarwinds.com/database-performance-monitor/registration
https://www.solarwinds.com/database-performance-monitor/registration
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 SOLARWINDSدرباره 
SolarWinds (NYSE:SWI)   اطالعات  ارائه فناوری  مدیریت  افزار  نرم  پیشرو  دهنده 

صرف    - های سراسر جهان  قدرتمند و مقرون به صرفه است. محصوالت ما به سازمان 
پیچیدگی   یا  اندازه  نوع،  از  زیرساخت   - نظر  خدمات،  مدیریت  و  نظارت  و  قدرت  ها 

  های از طریق مدل دهند. چه در محل، چه در فضای ابری یا  خود را می   ITهای  برنامه 
متخصصان خدمات و عملیات فناوری    - . ما به طور مداوم با متخصصان فناوری  ترکیبی 

)   DevOpsاطالعات، متخصصان   ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده  برای    - (  MSPو 
های کاربردی فناوری اطالعات  ها و برنامه هایی که آنها در حفظ زیرساخت درک چالش 

هایی که از  یار در دسترس با آن روبرو هستند، تعامل داریم. بینش با عملکرد باال و بس 
دهد  ما، به ما امکان می   THWACKهایی مانند جامعه  آوریم، در مکان آنها به دست می 

به خوبی درک شده چالش  که  را  اطالعات  فناوری  مدیریت  به روش های  که  اند،  هایی 
می  فناوری  ای متخصصان  کنیم.  حل  شوند،  حل  به  خواهند  تعهد  و  کاربر  بر  تمرکز  ن 

را به عنوان یک رهبر   SolarWindsتعالی در مدیریت فناوری اطالعات ترکیبی سرتاسر، 
ها و  های مدیریت خدمات شبکه و فناوری اطالعات، عملکرد برنامه جهانی در راه حل 

 . بیشتر بیاموزید  www.solarwinds.comدر خدمات مدیریت شده معرفی کرده است. 
 

 تماس با ما 
 

www.arka.ir 
info@arka.ir 
02191300476

 

 

  بازدید کنید.  arka.ir ازالعت بیشتر برای اط

 

 تا امروز 1383سال از  –ن سامانه آرکا رایا

 
 

ها و يكپارچه سازي سيستم  یهمچون مديريت، امنيت، نگهدار  یمهم ی، مسائل و نيازهایكامپيوتر یهاترش روز افزون شبكه گس
كشور در سال    ICTجامع براي نيازهاي    یدارد. شركت رایان سامانه آرکا با در نظر گرفتن اين نيازها و با هدف ارايه راهكارها  یرا در پ
  ی ت، با بهره گيري از تجارب متخصصين برجسته شبكه و ارتباطات و با در اختيار داشتن نمايندگتاسيس گرديد. اين شرك   1383

جامع فن    ی، مشاوره و ارايه راهكارهایدر زمينه پياده ساز  یمحصوالت معتبر و شناخته شده در سطح جهان، خدمات گسترده ا
امنيت، مديريت، پيام رسان  یآور به ويژه در زمينه  ارايه مي  ی پهنا  یميه بندو سه  یاطالعات  نمايد و در حال حاضر مفتخر باند 

بزرگ كشور    یهاها و شركت ها، دانشگاه مركز شامل وزارتخانه ها، سازمان  2500هستيم كه اين محصوالت و خدمات را به بيش از  
 ايم. ارائه نموده

 

http://www.arka.ir/

