محصوالت شرکت SolarWinds
شرکت  SolarWindsدر سال  1999تاسیس شده است و یکی از بزرگترین تولید کنندگان نرم افزارهای مدیریتی و
مانیتورینگ شبکه در حوزه فناوری اطالعات میباشد  .این شرکت نرم افزارهای مختلفی را جهت مانیتورینگ بخشهای
متفاوت در حوزه فناوری اطالعات ارائه کرده است .این محصوالت که از معروفترین محصوالت مدیریت و مانیتورینگ شبکه
محسوب میگردند شامل مدیریت سرورها و برنامه های کاربردی ،مدیریت شبکه ،امنیت و الگها ،مدیریت سیستمهای
ذخیره سازی و ساختار مجازی و همینطور مدیریت پهنای باند و کنترل ایستگاههای کاری از راه دور میباشند  .تعدادی از
محصوالت شرکت  SolarWindsبه شرح زیر می باشند :

•











نرم افزار مانیتورینگ عملکرد شبکه  Orion Network Performance Monitorیا )(NPM
نرم افزار مدیریت پیکربندی شبکه  Orion Network Configuration Managerیا )(NCM
نرم افزار مانیتورینگ برنامه های کاربردی و سرور  Application Performance Monitorیا  APMو
در نسخه جدیدتر )(SAM
نرم افزار آنالیز کننده ترافیک جریان شبکه  Orion Netflow Traffic Analyzerیا )(NTA
نرم افزار ردیاب دستگاه کاربر  User Device Trackerیا )(UDT
نرم افزار مدیریت الگ و رویدادها  SolarWinds Log & Event Managerیا ()LEM
نرم افزار مدیریت فضای ذخیره سازی )(SolarWinds Storage Manager
نرم افزار مدیریت سیستم های مجازی ( ) SolarWinds Virtualization Manager – Per Socket
نرم افزار مدیریت و تحلیل (SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module) NetFlow
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مانیتورینگ وضعیت سالمت شبکه
قابلیت مانیتورینگ شاخص های منابع شبکه مثل میزان استفاده از CPUو حافظه و دیسک
نظارت بر نحوه کار و کیفیت تجهیزات و شرایط محیطی
گزارشات عددی و نموداری از کیفیت و پایداری تمامی اجزاء شبکه
بررسی  ،noiseنرخ انتقال داده وسیگنال در شبکه های بی سیم
استفاده بهینه از پهنای باند و کنترل پهنای باند مورد استفاده توسط کاربران
تخمین میزان پهنای باند مورد نیاز در آینده بر اساس میزان استفاده فعلی
کنترل میزان پهنای باند مصرفی توسط هر پورت در یک سوییچ
ارائه کنسول مدیریتی تحت وب
امکان مدیریت کاربران و مجوزها و نیز گروه کاربران و کنترل سطوح دسترسی
اعالم اخطار و هشدار هنگام مشاهده هرگونه اختالل در انواع تجهیزات حتی شرایط محیطی
قابلیت شناسایی خودکار تجهیزات شبکه ای موجود در شبکه
قابلیت زمانبندی طرح های رصد شبکه
پشتیبانی وسیع از تمامی دستگاه های تولیدی ،تولید کنندگان مختلف تجهیزات شبکه
رصد مداوم و دقیق نشانگرهای کارایی شبکه همچون :میزان استفاده از پهنای باند ،نظارت بر  ،Latency،Packet LossخطاهاDiscards ،و
میزان استفاده از CPUو RAMدر دستگاه های SNMPو دستگاه هایی که WMIدر آنها فعال است
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امکان تنظیم هشدار برای تمامی وضعیت های شبکه و تجهیزات موجود در آن
نصب و پیکربندی اولیه این برنامه در زمانی کمتر از یک ساعت به انجام می رسد
برخورداری از قابلیت رصد وضعیت سالمت سخت افزارها
امکان استفاده از نگاشت شبکه به کمک Connect Now
ساده سازی روند ساخت چارت های کارایی شبکه
برخورداری از مرکز گزارش وضعیت
برخورداری از قابلیت Wireless Polling
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