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  توصيف 

تجهيزات  توزيع. در بستر شبكه شده است پايشكنترل و  هايسامانهباعث ظهور در دنيا  IPهاي و شبكه ITفراگير شدن تجهيزات 
ه وجود آورده باي را نياز به سامانهو ملي  اي، استانيح منطقهودر سطاپراتورهاي برودكست، مخابرات يا انرژي مورد استفاده توسط 
تغييري در  و در صورت لزومرا مشاهده كنند خود عملكرد تجهيزات ، به صورت بالدرنگ بتواننداپراتورها  است كه از طريق آن

  افزار كنترل و پايش در بستر شبكه ياها از طريق نرمدسترسي به اين قابليت د.اينايجاد نم هاآن تنظيمات
NMS(Network Management System) گيرد.صورت مي  

 مانيتور فناموج به عنوان واسطدستگاه سايت حضور دارند، NMSكه در شبكه هايي دستگاه كنترل و پايش منظور به
، هامانيتور در ارتباط با دستگاهسايتهاي مهم از ويژگيگيرد. مورد استفاده قرار مي بين سرور و تجهيزات اطالعاتي كنندهتجميع

هايي كه به صورت دستگاه عالوه بر ايندر ارتباط را دارا است. ويژگي رمزنگاري باشد كه مي 3ورژن  SNMPتوانايي پشتيباني از 
براي اين منظور  قرار گيرند؛ مورد كنترل و مانيتورينگ NMSسيستم در  توانندمينيز  ،كنندنميپشتيباني  SNMPاز فرض پيش
كافي است  ،صنعتي هاي ارتباطي استانداردساير پروتكل ياو  Modbus، RS232/485 ،SIOنظير پورت براي كنترل و پايش يك  وجود

 ١به عنوان دستگاه واسطمانيتور فناموج برقرار گردد. سايت NMSتباط سيستم با سامانه ار ،مانيتوردستگاه سايتتا بتوان به كمك 
براي  NMSسازي و استقرار سفارشي زمانرا بر عهده خواهد داشت. اين كار در و انتقال پارامترهاي دستگاه به سرور  دريافتوظيفه 

  مشتري صورت خواهد گرفت.

 هاويژگي
 ي:افزارنرم هايبخشداراي  با معماري ميكروسرويس افزار تحت وبنرم •

o ) پيكربندي(Configuration Management 

o ) نقشهMap( 

o هامديريت خطاها و وضعيت )Fault Management( 

o  و زنجيره خرابي علل خرابي، آمار ارائه( دادهتحليل (... 

o تيكت مديريت )Ticket Management( 

o كارايي ( مديريت(Performance Management 

o مديريت كاربران )User Management( 

o دارايي مديريت )Asset Management( 

o گردش كار )Workflow Management( 

o گيري و بازيابي اطالعاتپشتيبان 

  كاربر هاينيازمنديطبق كاربر اختصاصي داشبورد •

  غيرعامل پدافند مالحظاتبا رعايت  محلي تجهيزات و سرور بين امن كامال ارتباطي هايروش از استفاده •

 ملي ،ايي، منطقهاستانمانند  دسترسي مختلف سطوح در تجهيزات مانيتورينگ و كنترل نمايش، قابليت •

 براي ارتباط با تجهيزات مستقل از سازنده تجهيز SNMP استاندارد از پروتكل پشتيباني •

                                                            
1 Gateway 
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 و ارسال آخرين آالرم قبل از خاموشي برق قطع زمان در دهيگزارش امكان و پشتيبان باتري بهمانيتور تجهيز سايت بودن مجهز •

 نياز كاربر بر اساس (faceplate)زنجيره سيگنال سازي نماي سفارشي •

 در زمان وقوع اتفاقات تعريف شده به افراد مجاز  Emailو  SMS اتوماتيك ارسال •

  كاربردها
  راديويياستوديوهاي تلويزيوني و  اي،زميني و ماهواره رسانيسيگنالزنجيره برودكست مانند در حوزه كنترل و پايش  •

   مراكز دادهدر كنترل و پايش  •

 بهاي انرژي برق، گاز و آشبكهدر كنترل و پايش  •

 هاي مخابراتي و اپراتورهاي ثابت و همراهشبكهدر كنترل و پايش  •

  
  

 توصيفات فني

 دسترسي مبتني بر وب 

اتصال به سرور، مستقيما كنترل و پايش شبكه تحت مديريت و با توان مي لحظهدر هر  NetManagerافزار با استفاده از نرم
نظارت را مطابق با دسترسي كاربر انجام داد؛ همچنين تغييرات مورد نياز را در عملكرد دستگاه ايجاد نمود. كليه اين عمليات، در 

  .اي نيستجداگانه افزاردهد و نياز به نصب هيچ نرمفضاي يك صفحه مرورگر وب رخ مي

 معماري ميكروسرويس 

 شبكه ارتباط برقرار طريق از يكديگر با نهايت و در اندشده سازيپياده مستقل صورت برنامه به اجزاءيكروسرويس، م معماري در

ها سرويس بروزرساني يا و تغييرات اعمال منظور به شدن خارج دسترس از زمانسطح ماژوالريتي باال رفته، بدين ترتيب  .كنندمي
دهي و افزايش در گذر زمان و با گسترده شدن بستر سرويسكند. لذا  تواند كارصورت مستقل مي به يسورهر س و رسدمي حداقل به
لذا نقطه تكين شكست  .داشت بار توزيع و كرد اجرا مختلف افزارهايسخت بر روي راحتي به را ها)(ماژول هاسرويس توانمي ،بار

  يا گلوگاه پردازشي در اين سيستم وجود نخواهد داشت.
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افزار قديمي در زمان ارتقا بوده بدين معني كه نيازي به جايگزيني سختافقي به صورت  NetManagerهمچنين ارتقاء در 
 شود.پاسخ داده مي هاي موجودنيست و افزايش بار بر روي سامانه به صورت اضافه كردن سيستم در كنار سيستم

  

 
 

 داشبورد اختصاصي 

o هاي تحت نظارتها و بخشاختصاصي براي هر كاربر با تمركز بر ماموريت دتنظيم داشبور  
o  قابليت اضافه كردنwidget به تعداد نامحدود  
o  چيدمان قابليتwidgetهاي داشبورد به صورت دلخواه كاربر 

o  اضافه كردنwidgetموارد تمام هاي دريافتي از كاربر. ها و نمودارهاي استتوسهاي دستگاه، تيكتهاي نقشه، ليست آالرم
 .دارد را قابليت فيلتر و تنظيم شدن براساس نياز كاربر

o ي محدودهو  سطح دسترسي، اضافه كردن، تغييرات و حذف با توجه به نمايش اطالعات اعم از هادسترسي تمام
 .شودميكاربر انجام  دسترسي

 نقشه 

o بر روي نقشه هاي تحت نظارتت سامانهها و خالصه وضعينمايش ايستگاه 

o هاهاي داخل ركهاي داخل يك ايستگاه و دستگاهها، ركنمايش سلسله مراتبي از تجميع ايستگاه 

o روي نقشه فيلتر براساس استان و ايستگاه بر 

o روي نقشه ايستگاه بر يجستجو 

o ها از طريق نقشه به صورت سلسله مراتبيدستگاهپليت دسترسي به فيس 

o  نمايش وضعيتlive پليت شامل فيسLED هاخطاها و مقادير استتوس 

o آن كنارپليت در مديريت و نمايش خطاهاي هر فيس 

o  مديريت و نمايشNotificationآنكنار پليت در هاي هر فيس 

o شودي دسترسي كاربر انجام ميسطح دسترسي و محدودهها، اضافه كردن، تغييرات و حذف با توجه به تمام نمايش. 

 دارايي 

o هاي موجود در كل سامانهمديريت و نمايش دستگاه 

o مد براساس نام، سريال، نوع دستگاه، مالك، ناحيه و ... و آها به صورت كارقابليت فيلتر و جستجو در تمامي دستگاه
 سازي براساس هركدامهمچنين مرتب
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o مانيتور از طريق خود دستگاههر سايتپليت دسترسي به فيس 

o ها، نمايش ها (به عنوان مثال در هنگام تعريف بازه ارسال استتوسمدتر داراييآتعريف نوع دستگاه به منظور مديريت كار
 اي)به صورت دستهافزار نرموزرساني يا حتي بر نوع خطاها، جستجو دستگاه و

o هاي هم نوعاي براي دستگاهدسته قابليت اعمال تغييرات و بروزرساني به صورت 

o هاي جديد به سامانه به همراه تاييد و احراز هويتامكان ثبت و اضافه كردن دستگاه 

o هاقابليت ويرايش اطالعات دستگاه 

o شودي دسترسي كاربر انجام ميها، اضافه كردن، تغييرات و حذف با توجه به سطح دسترسي و محدودهتمام نمايش. 

 پيكربندي 

o  به صورت ريموت سامانهتنظيمات جديد به دستگاه از طريق اعمال 

o ي تنظيمات جاري دستگاهمشاهده 

o قابليت پيگيري تنظيمات اعمال شده به دستگاه به صورت يكجا با قابليت جستجو 

o شودي دسترسي كاربر انجام ميو حذف با توجه به سطح دسترسي و محدوده ها، اضافه كردن، تغييراتتمام نمايش. 

 خطا 

o نمايش خطاهاي كل سامانه به صورت يكجا با قابليت مديريت، جستجو و رفع ايراد 

o هاي دستگاه، ناحيه، زمان رخداد و ...توجه به مشخصهمد خطاها با آفيلتر كار 

o  خطاهانمايش تاريخچه تغييرات 

o شودبر انجام ميي دسترسي كارها، اضافه كردن، تغييرات و حذف با توجه به سطح دسترسي و محدودهتمام نمايش. 

 كارايي 

o تحليل كمينه، بيشينه و ميانگين  مدآها به صورت كاربرپسند و كارهاي دستگاهمشاهده نمودار زماني وضعيت استتوس)
 هاي زماني مد نظر كاربر)در بازه

o ها با استفاده از نمودارهاي زمانيمقايسه عملكرد دستگاه 

o  تعريفTask (ديباگ) دستگاه به منظور خطايابي 

o ها به صورت فايل اكسلخروجي گرفتن اطالعات استتوس  

o ي نمودارهاي مختلف از وضعيت منابع مصرفي سرور (مشاهدهCPU ،RAM (... شبكه و 

o شودي دسترسي كاربر انجام ميها، اضافه كردن، تغييرات و حذف با توجه به سطح دسترسي و محدودهتمام نمايش. 

 ي كاريمديريت چرخه 

o  تيكت براي هر خطا به منظور پيگيري رفع مشكالتقابليت تعريف 

o امكان تعيين كاربر مسئول رفع تيكت 

o ايتعريف تيكت به صورت زنجيره 

o تعيين اولويت و حساسيت تيكت 

o هاي گوناگون همچون مسئول پيگيري، مالك، اهميت، زمان، ها (براساس مشخصهمد بين تيكتآامكان جستجوي كار
 هاي يك يا چند آالرم خاص و ...)دستگاه خاص، تيكت هاي يك يا چندحساسيت، تيكت

o ي تغييرات اعمال شده برروي تيكتي تاريخچهمشاهده 

o ها به كاربران و مديران از طريق ي ارسال وضعيتامكان تعيين نحوهSMSايميل و يا فقط اطالعيه سايت ، 

o ي تعمير به منظور رفع ايراد از دستگاهتعريف چرخه 

o شودي دسترسي كاربر انجام ميضافه كردن، تغييرات و حذف با توجه به سطح دسترسي و محدودهها، اتمام نمايش. 
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 نمودارهاي تحليلي 

o هاي با بيشترين خطاامكان رسم نمودارهاي تحليلي به منظور پيدا كردن دستگاه 

o امكان رسم نمودارهاي تحليلي به منظور پيدا كردن خطاهاي با بيشتري تكرار 

 مديريت كاربران 

o )تعريف نقشRoleهاي دسترسي به صورت پويا( 

o ي دسترسي(استان، ايستگاه) به صورت پوياتعريف ناحيه 

o ي دسترسي مشخصامكان اضافه كردن كاربر به سامانه با تعريف نقش و ناحيه 

o هاي مديريت كاربران با قابليت اتصال به ساير سامانهAPI هايweb service هاي استانداردو پروتكل 

o الگ گرفتن از فعاليت كاربران و گزارش به مديران قابليت 

o شودي دسترسي كاربر انجام ميها، اضافه كردن، تغييرات و حذف با توجه به سطح دسترسي و محدودهتمام نمايش. 

 هاشركت سايرهاي دستگاه كنترل و پايش  

و ...) و  RS232/485 ،SIO(نظير بوده غير شبكه اپراتور كه داراي پورت كنترل و پايش خاص توسط هر دستگاه مورد استفاده 
گونه محدوديتي هيچاستفاده گردد.  NetManagerتواند در بستر مي ،و پورت شبكه قابل كنترل و پايش باشد SNMPيا از طريق 

شركت فناوري موج خاور ارتباط تجهيزات را  NetManagerوجود ندارد و در مرحله استقرار سيستم  هاي مختلفدستگاهمورد در 
  برقرار خواهد كرد.

  اطالعات فروش
محصول نام وصيفت   

NetManager افزار نرمNMS  افزاري اصلينرم بخشداراي يازده   

NetManager Support Types  

 (faceplate)سازي زنجيره سيگنال سفارشي

 NMS استقرار سامانه

  هايي غير از شبكه پورت با تجهيزاتكنترل و پايش 

 تماس اطالعات

  1پالك  -كوچه سرتيپي  -شهيد سمياري كوچه  - صدر باالتر از پل -خيابان شريعتي -تهران آدرس دفتر مركزي:

  021-22649616 تلفن تماس:

  021-22205492 دورنگار:

 sales@fanamoj.com ايميل:

  Fanamoj@: تلگرام

  +98 9027101538 واتساپ:


