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راىنوای انجام تنظیوات نرم افسار STG

هعرفی پرًتکل )SNMP(Simple Network Management Protocol
 SNMPپشّتکلی تشای هذیشیت ؽثکَ اعت کَ ؽوا هی تْاًیذ اص آى تش سّی ُش عیغتوی (اص جولَ سّتشُا) اعتفادٍ
کشدٍ ّ تَ هذیشیت ّ الثتَ  monitoringؽثکَ خْد تپشداصیذ.
پشّتکل  SNMPپشّتکلی ا عت جِت کٌتشل ّ دسیافت اطالعات اص کلیَ تجِیضات تحت ؽثکَ کَ ایي پشّتکل سا
پؾتیثاًی هی کٌٌذ.
هعرفی نرم افسار هانیتٌرینگ STG

ًشم افضاس  STGیک اتضاس هاًیتْسیٌگ پٌِای تاًذ اص طشیك پشّتکل  SNMPهی تاؽذ کَ تَ صْست سایگاى دس اختیاس
کاستشاى لشاس هیگیشد .ایي ًشم افضاس ایي اهکاى سا تَ ؽوا هیدُذ تا تَ ساحتی توام پْستُای  LAN, WAN,..هْدم ّ
یا ُش دعتگاٍ دیگشی سا هاًیتْس ّ هذیشیت کٌیذ.
ایي ًشم افضاس تا فعال ًوْدى پشّتکل  SNMPایي اهکاى سا تَ ؽوا هیدُذ کَ تَ صْست لحظَ ای کلیَ تشافیک
ّسّدی ّ خشّجی اص پْست  WANهْدم ( )PPPoEسا هاًیتْس کٌیذ کَ ایي همادیش ؽاهل کلیو ترافیک شبکو ؽوا

کَ اص طشیك هْدم عثْس هی کٌذ هیتاؽذ (تشافیک ایٌتشًت کلیَ عیغتن ُای ؽثکَ).
ًشم افضاس  STGلاتلت رخیشٍ اطالعات ّ گضاسػگیشی سا ًذاسد ّ اص ًشم افضاسُایی کَ ایي اهکاى سا داسًذ هی تْاى تَ
ًشم افضاسُای  Cacti, Prtgاؽادٍ کشد.
تنظیوات نرم افسار هانیتٌرینگ STG

جِت اعتفادٍ اص ایي ًشم افضاس ًیاص تَ ًصة ًوی تاؽذ .ایي فایل تَ صْست یک فایل اجشایی آهادٍ ،دس اختیاس کاستشاى
لشاس دادٍ ؽذٍ اعت.

شکل2

)04GL65/01 (#2372558

1

cs@shatel.ir

راىنوای انجام تنظیوات نرم افسار STG
تشای هاًیتْس پٌِای تاًذ اص هٌْی  Viewگضیٌَ  Settingsسا اًتخاب کٌیذ:

شکل 1

دس لغوتُ Settingواًٌذ ؽکل صیش تٌظیوات سا اًجام دُیذ .لغوتُای هؾخص ؽذٍ تشای هاًیتْسیٌگ صحیح
هِن هیتاؽٌذ کَ دس اداهَ تَ تْضیح ُش تخؼ هیپشداصین:

شکل 2
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راىنوای انجام تنظیوات نرم افسار STG
Target Address.1
دس ایي لغوت آدسط  IPهْدم خْد سا ّاسد کٌیذ( .دس هْدم ُای  ZyXELتصْست پیؼ فشض IPهْدم
 192.168.1.1هی تاؽذ).
Community.2
دس ایي لغوت تایذ  Communityهشتْط تَ پشّتکل  SNMPکَ دس هْدم تٌظین ؽذٍ اعت سا لشاس دُیذ
ایي لغوت دس هْدم ُای  ZyXELتصْست پیؼ فشض  ZyXELCPEهی تاؽذ( .الثتَ دس صْست دلخْاٍ
لاتل تغییش هی تاؽذ)
جِت تذعت آّسدى Communityهیتایغت ّاسد کٌغْل هْدم ؽْیذ ّ آى سا هؾاُذٍ ًواییذ:
دس هْدم ُای صاکغل،دس لغوت  Advancedصیش ؽاخَ  Remote MGMTلاتل هؾاُذٍ اعت.

Green OID & Blue OID :4 ّ 3
دس ایي لغوت تایذ  OIDهشتْط تَ  Interfaceی کَ لصذ هاًیتْس کشدى آى سا داسیذ ّاسد کٌیذ
ایي  OIDغیر از عدد آخر تشای تواهی هْدم ُا هعوْال یکغاى اعت.آخشیي عذد هشتْط تَ Interface
هْسد ًظش اعت کَ هی تایغت تغییش دادٍ ؽْد.
جِت تذعت آّسدى عذد آخش هیتْاًیذ اص ًشم افضاس  Getifاعتفادٍ ًواییذ.
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راىنوای انجام تنظیوات نرم افسار STG
 .تشای هْدم ُای  ZyXELایي همادیش دس جذّل صیش لشاس دادٍ ؽذٍ اعت:

Model

Community

Green OID

Blue OID

P-650R-T1v3

ZyXELCPE

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.140000

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.150000

P-660RU-T1v3s
P-660HN-T1H
P-660HW-T1 v2
P-660HW-T1 v3

ZyXELCPE
ZyXELCPE
ZyXELCPE
ZyXELCPE

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.140000
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.140000
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.150000
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.150001
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.10

جدًل 2

:Bits.5
اص طشیك ایي گضیٌَ هی تْاًیذ هؾخص ًواییذ پٌِای تاًذ ؽوا تشاعاط تیت ًوایؼ دادٍ ؽْد ّ یا تش اعاط تایت.
ُواًطْس کَ هغتحضش ُغتیذُ،ش کیلْ تایت هعادل یک کیلْ تیت اعت.
پظ اص اًجام تٌظیوات اص هٌْ  Viewگضیٌَ  Startسا اًتخاب تفشهاییذ تا ًوْداس هشتْط تَ هاًیتْس پٌِای تاًذ تشای
ؽوا ًوایؼ دادٍ ؽْد:

شکل 3

فایل آهاده تنظیوات نرم افسار هانیتٌرینگ STG

جِت سفاٍ حال کاستشاى ؽشکت ؽاتل فایل آهادٍ تٌظیوات هشتْط تَ ُش ًْع اص هْدم ُای  ZyXELتصْست آهادٍ
تِیَ ّ دس عایت لشاس دادٍ ؽذٍ اعت کَ ؽوا هی تْاًیذ تا دسیافت آى ّ اجشای فایل هشتْط تَ هذل هْدم ZyXEL
خْد تشافیک خشّجی ّ ّسّدی اص پْست  WANهْدم خْد سا هؾاُذٍ کٌیذ .تْجَ داؽتَ تاؽیذ جِت اعتفادٍ اص ایي
فایل ُای آهادٍ ؽوا حذالل یک تاس تایذ ًشم افضاس  STGسا دس عیغتن خْد اجشا کشدٍ تاؽیذ.
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راىنوای انجام تنظیوات نرم افسار STG

شکل 4

آهٌزش نرم افسار : Getif
ایي ًشم افضاس تٌِا جِت تذعت آّسدى فیلذُای هْسد ًیاص دس  STGاعت .پظ اص تذعت آّسدى فیلذُای هْسد ًیاص هی
تْاًیذ آى سا پاک ًواییذ.
ًشم افضاس فْق سا هی تْاًیذ اص عایت ؽاتل دسیافت ّ ًصة ًواییذ.
پظ اص ًصة ایي ًشم افضاس،جِت اجشا کشدى آى هی تایغت تش سّی ًشم افضاس فْق ساعت کلیک کشدٍ ّ Run as
 administratorسا اًتخاب ًواییذ.
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راىنوای انجام تنظیوات نرم افسار STG
بدست آًردى Green OID & Blue OID
دس لغوت  parametersفیلذ  Host Nameسا  IPهْدم لشاس دُیذ IP.هْدم ُای  192.168.1.1 ، ZyXELهی-
تاؽذ.
دس لغوت ُ Read Communityواى  Communityکَ دس لغوت ُای تاال تْضیح دادٍ ؽذ سا ّاسد ًواییذ.
حال تش سّی دکوَ  Startکلیک ًواییذ.

ّاسد لغوت  Interfaceؽْیذ ّ تش سّی گضیٌَ  Startدس پاییي صفحَ کلیک ًواییذ.
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راىنوای انجام تنظیوات نرم افسار STG
پظ اص آى کَ تش سّی دکوَ  Startکلیک کشدیذ اطالعاتی دس هْسد تواهی ُ Interfaceای هْدم دس اختیاس ؽوا
لشاس خْاُذ داد .تا تْجَ تَ آى کَ ُذف اعتفادٍ اص ایي ًشم افضاس دس ایي داکیْهٌت هاًیتْس کشدى پٌِای تاًذ ایٌتشًت
هی تاؽذ،لزا  Interface PPPOEسا یافتَ ّ  intآى سا یادداؽت ًواییذ ّ دس ًشم افضاس  STGدس لغوت Green
 OID & Blue OIDتَ جای عذد آخش ّاد ًواییذ.
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