م��ن��اس��ب ب����راي اس��ت��ف��اده در
Server Rooms

•

DATA Centers

•

VIOP Companies

•

Part time Administrators

•

TELECOM Devices

•

دس���ت���گ���اه ن���ظ���ارت بر
رسوره����ا ب��ا پ��ي��ام ك��وت��اه

Watchping
دس��تگاه  Watchpingکاریزان با قرارگیری در بستر

م����ش����خ����ص����ات دس����ت����گ����اه

ش��بکه های محلی و یا اتصال به اینترنت میتواند روی

7.5 V DC

Input Power:

Standard Mini-SIM

		SIM Card:

یک یا چند س��رور نظارت نموده و ضمن کنترل اتصال

Standard RJ-45 Socket

LAN Interface:

 sponse Timeو )Ping Lost Percentage

Number of Servers: Up to 50
Number of Manager

Up to 3

Phone Numbers:

ICMP Ping Test

•

Http Ping Test

•

SNMP Test Procedure

•

Telnet/Web Interface

•

•رابط كاربري Telnet/Web
•پايداري وضعيت دستگاه

گزارش تهیه نماید.
همچنین دستگاه  Watchpingدر صورت تشخیص
عدم اتصال هر س��رور با اس��تفاده از س��رویس SMS
مدیریت شبکه را از این قطعی مطلع مینماید.

امكانات دستگاه watchping

•ارسال اطالعات از طريق SMS

و پاس��خ گویی آنها ،از کیفیت اتصال آنه ا (�Ping Re

س�����رور ش��م��ا ازاي������ن پ���س ه��م��ي��ش��ه ه���م���راه ش��م��اس��ت
دس��تگاه  Watchpingمانند اکثر مودمه��ا و روترهای خود داش��ته باشيد ،گوشي موبايل كافيست ،حتي نياز به
مورد استفاده در شبکه توس��ط رابط  Webخود تنظیم نصب برنامه برروي گوشي نميباشد.
میگ��ردد .کاربر با اس��تفاده از این رابط  Webمی تواند
لیس��ت سرور ها را به دس��تگاه شناسایی کند ،همچنین
تنظیمات مربوط به ارس��ال  SMSبه مدیریت ش��بکه و
گ��زارش گیری از کیفیت اتصال س��رور ه��ا در این رابط
 Webقرار گرفته اند.

راب�����ط ك���ارب���ري ت��ح��ت web
دس��تگاه  Watchpingب��ا انجام مکرر عم��ل  Pingدر
فواص��ل زمانی قاب��ل تنظیم ،گزارش��ی از میانگین زمان
 Ping Responseدر زمان های مختلف و درصد Ping

های بدون جواب نسبت به کل  Pingها تهیه نموده و از
طریق رابط  Webب��ه کاربر ارائه می نماید .همچنین در

سيستم ارسال و دريافت  SMSدستگاه Watchping
با رعايت نكات امنيتي مختلف طراحي گرديده است
و تنها از شمارههاي از پيش تعريف شده توسط كاربر
فرمانپذيري ميكند.

قابليت نصب و ك��ارب��ري آسان
پاي��دار ب��ودن وضعيت دس��تگاه
دستگاه  Watchpingاز پردازنده بسيار پرقدرت ARM
در هس��ته مركزي خود استفاده ميكند كه به آن قدرت
پردازش وكنت��رل تعداد زيادي از كامپيوترها و وس��ايل
مبتني بر شبكه را خواهد داد.

صورت نی��از کاربر می تواند خالصه ای از این گزارش ها دس��تگاه  Watchpingبصورتي طراح��ي گرديده كه از
را از طریق  SMSدریافت نماید.

ارس������ال اط��ل�اع����ات ب���ا sms
دس��تگاه  Watchpingبا اس��تفاده از ش��بكه موبايل
ميتواند درهر فاصله و مكاني كه پوش��ش شبكه موبايل
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ضري��ب امنيتي بااليي برخوردار باش��د .از طرفي قابليت
بروز رس��اني دس��تگاه از راه دور فراهم گرديده اس��ت و
درص��ورت نياز به تغيير سيس��تم عامل يا اضافه ش��دن
امكانات بيشتر ،نيازي به حضور در محل فيزيكي دستگاه
نميباشد.

وجود داشته باشد ،از راه دور بوسيله  SMSكنترل شبكه
محلي را در اختيار ش��ما قرار دهد و بطور كامل بر شبكه همچنين با توجه به نياز شما قابليت نظارت بر دستگاههاي
نظارت داشته باش��يد .براي اينكار نياز نيست به اينترنت شبكه از طريق پروتكلهاي ديگر قابل افزودن ميباشد.
دسترس��ي داشته باشيد و يا وس��يله اضافي را هميشه با

