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مقدمه
سامایشمجموعهایمتشکلازسختافزارونرمافزاراستکهعمدتابهمنظورپایشپارامترهایفیزیکی
ماننددما،رطوبت،فشار،ولتاژ،بررسیوضعیتارت،تشخیصنشتیآبوسایرپارامترهاییازایندستدر
محیطهایمختلفطراحیشدهاست.اینسیستمقابلیتاندازهگیریپارامترها،نمایشآنلین،ثبتدادهها

وارائهانواعگزارشهارادارااست.

سخت افزار
سختافزارسامایششاملانواعحسگر،پایانهنمونهگیریورابطانتقالاطلعاتاستکهوظیفه

اندازهگیریپارامترهاوانتقالاطلعاتبهنرمافزاررابعهدهدارد.آنچهکهدانستنآنبرایکاربرنرمافزار
اهمیتدارد،اگاهیازمعماریکلیمجموعهسختافزاریاست.شکلبعدچگونگیمعماریکلیشبکه

سختافزاریسامایشرانشانمیدهد.

نرم افزار
استوتمامیتعاریفآنراحفظکردهاست.درمیانتغییرات6و5،ادامهیراهسامایش۸سامایش

امکاناتاضافهشدهبهآن،دوموردبیشترخودنماییمیکند.و5ایجادشدهدرسامایش
بهبعدبرمبنایوبطراحیشدهاست.6سامایش-
تعریفچیدمانمنطقیبهآنافزودهشدهاست.-

مانند5ایندوتغییرعمدهموجبتولیدیکنسخهیکاملجدیدشدهکهازطرفیتعاریفسامایش
تعریفسختافزار،کاربرانوگزارشهاراحفظکردهوازطرفیتغییراتیدرساختارعملکردیآنبوجود

آمدهاست.
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نرمافزاربهدوبخشسروروکلینتتقسیمبندیمیشود.

)Serverپردازشگر (
کنترلتمامارتباطاتدرشبکهصنعتیودریافتوپردازشاطلعاتارسالیتوسطپایانههاتوسطاین

قسمتازنرمافزارانجاممیشود.درحالحاضراینقسمتازسامایشقابلیتاجرابررویکامپیوترشخصی
یاسرورهایشبکهرادارااست.اطلعاتپسازدریافتدربانکاطلعاتینگهداریمیشود.

)Clientنمایشگر (
کاربرسامایشبااینقسمتازنرمافزاردرارتباطاست.اینقسمتظاهرنرمافزاراستکهدرآنامکان

مشاهدهاطلعاتموردنیازوجوددارد.همچنینتنظیماتنرمافزاریوسختافزاریسامایشازطریق
کلینتانجاممیشود.باتوجهبهساختارتحتوبکلینتسامایشمرورگراستانداردوباست.ازاینرو

نیازیبهنصبنرمافزارکلینتوجودنداردوهرکاربریکهبهسرورسامایشارتباط5دیگرمانندنسخه
داشتهباشد(ازطریقشبکههایمحلییااینترنت)بهکمکمرورگراستانداردوبمیتواندازسامایش

استفادهکند.

اجرای سامایش
بهبعدپشتیبانیHTML4وCSS3لزماستازیکمرورگروبکهاز۸برایاستفادهازسامایش

پشتیبانیکند.SVGمیکند،استفادهشود.همچنینمرورگربایدازنمایشعکسبافرمت
سازگارهستند.۸مرورگرهایزیرباسامایش

20مرورگرFirefoxبهبعد
26مرورگرOperaبهبعد
مرورگرGoogle Chrome

10مرورگرIEبهبعد
حالبرایاجرامیتوانیدمرورگروبیکهرویسیستمتاننصباستودرزمرهمواردذکرشدهفوققرار

راEnterرادرنوارآدرسآن،واردکردهودکمه۸میگیردرااجراکنیدوآدرسآیپیسرورسامایش
بزنید.اتصالبهشرطیبرقرارمیشودکهارتباطشبکهایسیستمکلینتباسروربرقرارباشد.
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۸آشنایی با محیط سامایش 

ورود کاربر به سامایش
،ازکاربرجهتورودبهسامانه،نامکاربریوگذرواژهخواستهمیشود.۸پسازورودبهصفحهسامایش

نامکاربریوگذرواژهایکهبهکاربراختصاصدادهشدهاستراواردکردهتاواردسامایششوید.

بخاطرداشتهباشیددرصورتیکهنامکاربرویاگذرواژهرااشتباهواردشود،خطاییبهشکلزیرنمایش
دادهخواهدشد.

محیط کاربری
پسازورودبهسامایشمحیطیشبیهبهشکلبعدمشاهدهمیشود.
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نوار ابزار
مانندتمامینرمافزارهافهرستابزارکاردراینقسمتقراردارد.درموردمحتوایمنوهادربخشهای

بعدیبهشکلمشروحپرداختهخواهدشد.

بخش نمایشی
بیشتراطلعاتازاینبخشبهکاربرمنتقلمیشود.
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درخت راهنما
اینقسمتازمواردیاستکهدرنسخههایقبلیوجودنداشته

اضافهشدهاست.ازاینرودراینموردتوضیح6استوازنسخه
بیشتریارائهخواهدشد.

همهصفحاتتعریفشدهدرسامایشدردرختراهنما(در
چیدمانهایمختلف)نمایشدادهمیشود.اینصفحاتممکن
استبصورتخودکارویابوسیلهکاربرتولیدوایجادشدهباشند.

،صفحهیکمفهوممنطقیاستکهبااستفادهازآن۸درسامایش
البتهاینمفهوممیتواندسترسیبهسنسورهارالیهبندیکرد.

بیشترمعطوفبهچیدمانمنطقیاستزیرادرچیدمانفیزیکیو
درچیدمانوضعیتبصورتخودکارتوسطسیستمایجادمیشود.

سامایشسرور،رابط،ماژولوسنسور،هرکدامدرقالبیکصفحه
درسیستممعرفیشدهاند.

وجوددرختراهنمابهبررسیوضعیتصفحاتومحتوایآنکمک
میکند.هرصفحهیکنام،وضعیتومقادیریمحتوادارد.

چیدمان منطقی 
درچیدمانمنطقی،اساسچینشبرپایهمنطققرارگیریدستگاههاوحسگرهادرسازماناستواراست

واینموضوعباچینشفیزیکیکهبرپایهاتصالتسختافزاریمیباشد،متفاوتاست.درچیدمان
فیزیکیمسیردسترسیبهیکسنسورخاص،برمبنایاتصالتفیزیکیوسختافزاریآناستامادر

چیدمانمنطقی،نحوهآدرسدهییکسنسوربراساسمکانمنطقیآنچیدمانمیشود.
کهدرطبقههشتمازسازمانودراتاقدومقرارzبهعنوانمثال،چنانچهیکسنسوردمایمحیطی

↞متصلباشد،نحوهآدرسدهیآندرچیدمانفیزیکییهشکل«سرورyورابطxداشته،وبهماژول

↢طبقههشتم↢»بودهونحوهآدرسدهیمنطقیآنبهفرم«سازمانzحسگر↞xماژول↞yرابط

»خواهدبود.zحسگر↢اتاقدوم
امکانایجادچیدمانمنطقی،کاربریسامایش-خصوصادرمحیطهایبزرگ-راتاحدزیادیارتقاداده

اینامکانوجودداردکهکاربرتنهابایکنگاهازوضعیتکلیسامانهتحتنظارتخود۸است.درسامایش
آگاهشود.

درادامهچیدمانمنطقیبایکمثالتوضیحدادهشدهاست.
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همانطورکهدرشکلقبلمشاهدهمیشود،مجموعهسنسورهایهراستاندریکصفحهقرارگرفته
استوآیکونهایصفحاتروینقشهایرانقرارگرفتهاند.درشکلفوقوضعیتحسگرهایتمامیاستانها

نرمالاستوفقطدراستانتهرانمشکلوجوددارد.(قرمزبودنآیکوناستانتهراندربخشنمایشی
نشانگراینموضوعاست)

کاربربرایکسباطلعازمشخصاتدقیقهشداریاهشدارهایایجادشدهمیتواندباکلیککردن
آیکوناستانبهصفحهاطلعاتآناستانواردشدهوباادامههمینکارمحلدقیقونوعهشداررامشاهده

کند.
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طبقشکلفوقخطادرساختمانواقعدرکرجرخدادهاست.
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مطابقشکلقبلمقداراندازهگیریشدهتوسطحسگراندازهگیریرطوبتخارجازمحدودهمجاز
تعریفشدهدرنرمافزاراست.
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اینصفحهجزییاتکاملرابهکاربرارائهمیدهد؛اطلعاتیمانندنامحسگر،آخرینمقدار
اندازهگیریشده،مکانآن،محدودهمجازو....

توجهداشتهباشیدکهممکناستهرکاربرطبقنیازخودصفحاتچیدمانمنطقیراطراحیکند.
ازاینروممکناستیکحسگردرچندصفحهاستفادهشدهباشدوبتوانازمسیرهایمختلف

اطلعاتیکحسگررامشاهدهکرد.
صفحه های چیدمان منطقی توسط کاربر ساخته می شود. 
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چیدمان فیزیکی 
ودرچیدمانفیزیکینحوهچینشسنسورها،ماژولها،رابطها

صفحات،براساسچیدمانسختافزاریآنهااست.دراین
چینش،نحوهدسترسیبهسنسورهابراساسترتیباتصالتاز

رابطتاحسگراست(مراجعهشودبهدیاگراممعماری
فقطچیدمان5سختافزاریسامایشدرمقدمه).درسامایش

فیزیکیوجودداشت.دردرختراهنما،چیدمانفیزیکیقابل
مشاهدهاست.

صفحات چیدمان فیزیکی بصورت خودکار ساخته
می شود.

وضعیت 
مجموعهصفحاتوضعیت،مانندصفحاتچیدمانفیزیکیبصورتخودکارساختهمیشودودرآن

حسگرهابرمبنایوضعیتلحظهایدرصفحاتمربوطهقرارمیگیرند.
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وضعیتحسگرهابهپنجدستهزیرتقسیممیشود:
خطا
کارکردعادی
غیرفعال
بحرانی
خطایسیستمی

اینبخشبرایکنترلکلییکمجموعهکمکخوبیمیتواندباشد.درحالتایدهالبایدصفحهخطا
خالیباشدوتمامیحسگرهادردوصفحهکارکردعادیوغیرفعالباشند.

.حسگرهایغیرفعال،آندستهازحسگرهاهستندکهتوسطکاربرغیرفعالشدهاند
خطاهایثبتشدهدرسامایشخودبهدودستهخطاهایکمیتوخطاهایارتباطیتقسیممیشود.

هشدار کمیت:
هرگاهمقادیرکمیتهایاندازهگیریشدهمتفاوتباتعاریفمجازدرسیستمباشد،کمیتدرمحدوده

هشدارقرارمیگیرد.کمیتهاخودبهدودسته:
)کمیتهایپیوستهAnalog(
)کمیتهایدووضعیتیSwitch(

تقسیممیشوند.
کمیتهایپیوستهماننددما،رطوبتنسبی،ولتاژو...میباشند.برایاینکمیتهایکمحدودهمجاز

وجودداردکههرگاهمقداراندازهگیریشدهخارجازاینمحدودهباشد،هشدارایجادمیشود.
وضعیتدر،اعلمحریق،وجودجریانهوادرگروهکمیتهایدووضعیتیقرارمیگیرندکهباتوجهبه

نوعوشرایطمعمولیکیازدووضعیتنرمالووضعیتدیگرهشداراست.بعنوانمثالزمانیکهیک
دتکتورحریقتحریکشودوضعیتآن،هشدارخواهدبود.

هشدار ارتباطی
هرگونهاختللیدرمجموعهسختافزارونرمافزارسیستمکهباعثعدمنمونهگیریکمیتهاشدهویا

اندازهگیریکمیتهارابهخطربیاندازدباعثایجادهشدارارتباطیمیشود.قطعارتباطسختافزارو
نرمافزارویاایجادمشکلدرحسگرسختافزارازعللایجادهشدارارتباطیاست.
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خطای بحرانی
درسامایشمیتوانبرخیازرویدادهایکمیتیرابهصورتخاصوجداگانهبهعنوان

خطایبحرانیبهسیستممعرفیکرد.درصورتبرقرارشدنشرایطبحرانسنسورمرتبطدر
اینقسمتنمایشدادهمیشود

خطای سیستمی
برخیازاختللهامانندقطعارتباطبینسروروزیرسرورمنجربهوضعیتیمیشودکه

نمیتوانازوضعیتفعلیسنسوراطلعکسبکرد.درصورترخداداینگونهشرایط
سنسورهایتحتتأثیراینخطادراینقسمتنمایشدادهمیشوند.

درهنگامنمایشباکلیکرویهرسنسورمیتوانوضعیتتغییراتمقدارسنسوردریک
ساعتگذشتهرامشاهدهکرد.

بخش اصلی نمایشی
اینقسمتخودشاملبخشنمایشیونوارآدرسمیشود.

نوار آدرس
هرصفحهایکهدرسامایشنمایشدادهشودنسبتبهمبدادارایمسیریاستکههمدردرخت

راهنماوهمدرنوارآدرسقابلمشاهدهاست.
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همانطورکهدرقسمتقبلتوضیحدادهشدصفحاتبهسهدستهاصلیچیدمانمنطقی،چیدمان
فیزیکیووضعیتتقسیممیشوندومسیرهرصفحهایکهدرحالنمایشاستبهیکیازاینسهمبدا

ختممیشود.
درصفحاتلیستویانقشهدرسمتدیگرنوارآدرس،کلیدهایمیانبرقرارگرفتهاستکهشامل

میشودوبهکاربرکمکمیکندکهبهصفحهخانه(صفحهایافرادمرتبطوتنظیماتوخانهکلیدهای
کههنگامورودنمایشدادهمیشود)برگردندویامستقیمابهصفحهتنظیماتصفحهواردشود.افرادمرتبط

(فقطدرچیدمانمنطقی)نیزاطلعاتمختصریازافرادمرتبطباصفحهجاریرانشانمیدهد.
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بخش نمایشی
دراینبخشصفحاتنمایشدادهمیشوند.هرصفحهازنظرنمایشیبهسهدستهتقسیممیشوند.

صفحاتازنوعلیست-
صفحاتازنوعنقشه-
صفحاتحسگر-

صفحات لیست
درصفحاتلیستکهمیتواندخودشاملتعدادیحسگرویاصفحهباشد،آیتمهابصورتلیستنمایش

دادهمیشوند.درشکلبعدنمونهصفحهازنوعلیستنمایشدادهشدهاست.

6۹ از 16صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

درصفحاتازنوعلیستامکاناستفادهازتصویرپسزمینهوجوددارد.اینتصویردرصورتکوچک
بودنتکرارمیشودتاکلصفحهپرشود.

صفحات نقشه
درصفحاتنقشهامکانچیدنمحتوایصفحهبصورتدلخواهوجوددارد.درادامهدونمونهازایننوع

صفحهنمایشدادهشدهاست.

6۹ از 17صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

صفحاتازنوعنقشهدردرکدرستازموقعیتمکانیحسگرهایموجوددریکسیستمبسیارکمک
میکنند.


صفحه حسگر

6۹ از 18صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

صفحاتیهستندکهجزییاتکاملمربوطبهحسگررانمایشمیدهند.اینصفحاتبهدوفرمکلییکی
برایکمیتهایپیوستهودیگریبرایکمیتهایدووضعیتیطراحیشدهاست.شکلقبل،صفحهیک

حسگرپیوسته(رطوبتنسبی)است.
درنموداررسمشدهبرایحسگرهایپیوستهبرایمشخصشدنزمانومقداردقیقمیتواننشانگر

ماوسراروینموداربردهتامقداروزماندقیقنمایشدادهشود.

شکلزیرصفحهیککمیتدووضعیتی(تشخیصحرکت)است.

6۹ از 1۹صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

دراینصفحاترنگسبزنشانگروضعیتعادی،رنگقرمزنشانگروضعیتهشدارورنگخاکستری
نشانگرغیرفعالبودنحسگراست.

جزییاتنمایشدادهشدهدرصفحهحسگرشامل:
نامانتخابشدهبرایحسگرکهدربالیکادرنمایشدادهمیشود..1
نامفیزیکیحسگرکهدرهنگامتعریفسختافزاربرایآنانتخابشدهاست..2
نامماژولکهدرهنگامتعریفدستگاهدرسامانهبرایآنانتخابشدهاست..3
نوعحسگر.4
محدودهمجازکهدرموردحسگرهایپیوستهتعریفشدهومحدودهمجازکمیتاندازهگیریشدهرا.5

نشانمیدهد.
مقدار/وضعیتکهدرموردحسگرهایپیوستهآخرینمقدارخواندهشدهازحسگرودرمورد.6

حسگرهایدووضعیتی،آخرینوضعیترانشانمیدهد.
وضعیتارتباطیکهشرایطارتباطباحسگررانشانمیدهدودرصورتیکهخطاییرخدهد،کدخطا.7

دراینجانمایشدادهمیشود.
آخرینزماننمونهگیریازحسگر.۸

علوهبرایندرقسمتیازصفحهنیزکلیدهایمیانبربرایراحتیکاربراندرنظرگرفتهشدهاست.

6۹ از 20صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

ثبت رویدادوتنظیمات، گزارش محدوده زمانی،خانهکلیدهایمیانبردرصفحهسنسورشامل
است.

آیکون
یکیازاجزایاصلیبخشنمایشیآیکونهاهستند.آیکونهابهدودستهاصلیتقسیممیشوند.

آیکونصفحات)1
آیکونحسگرها)2

آیکون صفحات
،برایآنآیکونهایینیزطراحیشدهاستکهبنا۸باتوجهبهتعریفشدنمفهومصفحهدرسامایش

بهشرایططراحیصفحاتازآنهااستفادهمیشود.

6۹ از 21صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

صفحاتنشاندادهشدهاست.دربالدونمونهازآیکونهای
استفادهشدهدرسامایشازنظرشکلوبصورتکلیآیکونهای

محتویاتمتفاوتهستندامادرطراحیآنهاازیکسریاصولمشترکپیرویشدهاست.مهمتریناصلدر
آیکونهایطراحیشدهرنگهایاستفادهشدهدرآنهااست.

آیکون حسگرها
برایهرپارامتراندازهگیریشدهدرسامایشیکآیکوندرنظرگرفتهشدهاستکهجدولمهمترین

آنهارادرادامهمشاهدهمیکنید.
حسگرآیکونشمارهحسگرآیکونشماره

1


۸وضعیتدر


NEVولتاژ

2


9غبارانباشته


وضعیتی2ورودی

3


10جریانهوا


فشارتفاضلی

4


11اعلمحریق


دما

5


12رطوبتنسبی


ولتاژ

6


13سطحنیتروژن


نشتیآب

7


14حرکت


پینگ

رنگ بندی آیکون حسگرها:
بطورکلیسهرنگسبز،زردوقرمزبرایوضعیتحسگرهاوجوددارد.رنگسبزنشاندهندهکارکرد

درستحسگرمیباشدودرشرایطعادیبایدتمامحسگرهابهاینرنگباشند.رنگزردوقرمزنشاندهنده
خطادرسیستممیباشد.

6۹ از 22صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

۸تشخیص آلرم در سامایش
پیشتردرموردانواعخطاهایایجادشدهدرسامایشتوضیحدادهشد.دراینجادرموردچگونگیاعلمو

مشاهدهآنلینانواعخطاهاتوضیحدادهمیشود.
توجهداشتهباشیدبعنوانکاربرشناختنآیکونهاوآگاهیداشتنازمفهوموضعیتهایآنبرای

استفادهازسامایشبسیارمهماست.یکیازوظایفاصلیسامایشآلرمدهیدرصورتبروزمشکلاست؛
آلرمدهیممکناستبصورتدیدارییاشنیداریباشد.

آلرم دیداری
آلرمدیداریازطریقآیکونصفحاتوحسگرهاویانشانگراخطاربصورتآنلینبهاطلعکاربر

میرسد.

آیکون اخطار
درصورتیکهخطاییایجادشود،آیکونمربوطبهحسگریاصفحهمربوطهدروضعیتاخطارقرارمیگیرد.

لزمبهذکراستدرصورتیکهآیکونیکصفحهدروضعیتاخطارقرارگیردبهاینمعنیاستکهبرای
محتویاتداخلصفحهاخطارایجادشدهاست.محتویاتیکصفحهممکناستخودشاملصفحاتدیگر

باشد.

نشانگر اخطار (آلرم باکس)
نمایشگراخطاردرسمتچپنوارمنوقرارداردودرصورتایجاداخطاربهشکلقرمزچشمکزنکاربر

راازبروزمشکلآگاهمیسازد.نشانگراخطارخودازسهبخشاخطارکمیتی،اخطارارتباطیواخطار
سیستمی(بهترتیبازراستبهچپ)تشکیلشدهاست.

باکلیککردنرویهربخشازنشانگرلیستیشاملخطاهایایجادشدهنمایشدادهمیشود.لیست
نمایشدادهشدهاخطارهایمربوطبهحسگرهابرمبنایمختصاتواقعدرچیدمانفیزیکیاستوبرای

6۹ از 23صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

آگاهیازمکانمشکلدرچیدمانمنطقیبانگهداشتننشانگرماوسرویهرخطا،مکانیامکانهایآن
درچیدمانمنطقینمایشدادهمیشود.

آلرم شنیداری
درصورتیکهدرسیستمخطاییوجودداشتهباشدازبلندگویمتصلبهکلینتآژیراخطارپخش

میشود.برایقطعصدایآژیرپسازکلیککردننشانگراخطاردربخشمرتبطوکلیککردنآیکون
بلندگوصدایآژیرقطعمیشود.همچنینبااستفادهازولوممیتوانیدمقدارصداراکمیازیادکنید.مقداربا

کشیدنولومبهسمتراستمقدارصداکممیشود.مهماستبدانیدکهحداقلصدادرصورتصدادار
نیست.Muteبودنمعادل

6۹ از 24صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

توجهداشتهباشیدکهباقطعصدایآژیر،آلرمدهیشنیداریبصورتموقتقطعشدهودرصورتیکه
اخطارجدیدیایجادشود،آلرمدهیمجدداآغازمیشود.همچنیننوعصداوبلندیصدابرایهربخش

آلرمباکسازهممستقلاست.
یکیازروشهایتشخیصسریعوبموقعآلرمهایسامانهوکسباطلعاتجزئیآناستفادهازصفحه
همهخطاهادربخشوضعیتاست.تمامیخطاهایارتباطیوکمیتیسامانهدراینصفحهدرحالنمایش

استودرحالتایدهالبایداینصفحهخالیباشد.

لزمبهذکراستحسگرهاینمایشدادهشدهدراینصفحهبرمبنایچیدمانفیزیکیاستوبرای
اطلعازمحلقرارگرفتنهرحسگردرچیدمانمنطقی(ممکناستبیشازیکصفحهباشد)بانگه
داشتننشانگرماوسرویآیکونهرحسگر،مکانیامکانهایحسگردرچیدمانمنطقینمایشداده

میشود.

6۹ از 2۵صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

6۹ از 26صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

منوهای سامایش
پرونده

باکلیککردنرویمنویپروندهگزینههایزیرقابلمشاهدهاست.

خانه.1

باکلیکبررویاینمنو،بهصفحهآغازینکاربریتانواردمیشوید.درصورتداشتندسترسیلزم
میتوانیدباانتخابآیکونتغییرصفحهآغازیندرصفحهایکههستیدآنرابهعنوانصفحهآغازینخود

برایتغییرصفحهآغازینخودکمکبخواهید.مدیر سامایشتعیینکنیددرغیراینصورتاز
مشاهده رویدادها.2

اینمنوخودشاملسهزیرمنومیشود:
مشاهدهوثبتپیگیریرویدادها-
صفحهثبتاقدامات-
ویرایشانواعشرحوپیگیری-

مشاهده و ثبت پیگیری رویدادها.2.1
بااستفادهازقسمتمشاهدهوثبتپیگیریرویدادهامیتوان

رویدادهایرخدادهدربازهزمانیانتخابشدهبرایحسگرهای
موردنظر،براساسنوعرویدادهاوپیگیریهایدلخواهرامشاهده

کرد.

6۹ از 27صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

انتخابمنویمشاهدهوثبتپیگیریرویدادهاطبقشکلقبلانجاممیشود.
پسازورودبهصفحهمشاهدهوثبتپیگیریرویدادهابایدحسگر،نوعرویداد،نوعپیگیریوزمان

بررسیرویدادهاانتخابشود.

انتخابتاریخوحسگرهادرمشاهدهوثبتپیگیریرویدادهادرشکلبالنمایشدادهشدهاست.
سپسنوعرویدادموردنظررامانندشکلزیرانتخابمیکنید:

6۹ از 28صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

بعدنوعپیگیریها(درادامهتوضیحدادهمیشود)راانتخابوگزینهنمایشرویدادهاراانتخابکنید.
توجه:بهصورتپیشفرضهمهانواعپیگیریوهمهرویدادهاییکهخطامحسوبمیشوندبهصورت
پیشفرضانتخابشدهاستومیتوانیدفقطباانتخابسنسورهاومحدودهزمانیرویدادهارامشاهده

کنید.
بازدنکلیدنمایشصفحهایمانندشکلبعدنمایشدادهمیشود.

6۹ از 2۹صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

کلیهرویدادهاییکهباشرایطتعیینشدهتطابقداشتهباشنددرایببنلیسببتنمببایشدادهمیشببود.بببا
کلیکرویهرسطرمیتوانجزییاترویدادرادرقسمتپایینسمتراستواقببدامهایانجببامشببدهرادر

قسمتپایینسمتچپمشاهدهکرد.
برایثبتیکپیگیریرویکلیدثبتپیگیریدرقسمتپایینیبخشمشاهدهپیگیریهاکلیککنیببد،

اطلعاتپیگیریراواردکنیدودکمهثبترابزنید.

6۹ از 30صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

صفحه ثبت اقدامات.2.2
دراینصفحهرویدادهاییکههنوزپیگیرینشدهاندرانشانمیدهد.باکلیکرویدکمهاقدامپیگیری

ثبتمیشود.actمربوطبهآنمشکلبصورتبررسیازصفحه

ویرایش انواع شرح و پیگیری.2.3

برایاینکهبتواندربسترزماندرموردعللبروزمشکلدرسامایشبررسیدقیقترینموددرقسمت
ثبتپیگیریرویدادهاامکاندرجشرحپیشفرضدرنظرگرفتهشدهاست.دراینجامدیرسیستم

عناوینپیشفرضیاشرحپیگیریرادرسیستمتعریفمیکند.

6۹ از 31صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

درصورتیکهیکنوعپیگیریدررویدادیاستفادهشدهباشد،قادربهحذفآننخواهیدبودوخطای
زیرنمایشدادهخواهدشد:

سیستم پشتیبان.3
میتوانبرایتهیهپشتیبانزمانبندیایجادکرد.پروسهتهیهپشتیباندرعملکردعادی۸درسامایش

سامایشاخللایجادنخواهدکرد.همچنینمیتواننسخههایپشتیبانراازطریقشبکهرویدیگر
،FTPسیستمهاذخیرهنمود.روشهایپشتیبانیشدهبرایاستفادهازفضایدیسکرویشبکهعبارتنداز:

SFTPوSAMBA(ذخیرهدرپوشهاشتراکگذاریشدهویندوز)
پیشنهادمیشودقبلازاستفادهازاینگزینهباکارشناسانپشتیبانیسامایشمشورتنمایید.

6۹ از 32صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

درصفحهپشتیبانلیستیازفایلهایپشتیبانقابلمشاهدهاست.ازهمینقسمتبرایدانلودفایل،
بازگردانیپشتیبانوحذفپشتیبانمیتوانیداستفادهکنید.

درپایینصفحهپشتیبانوضعیتفعلیسیستمپشتیباننوشتهشدهاست.همچنیندرمنویبالیاین
صفحهامکانمشاهدهفضایخالیدیسکذخیرهسازیپشتیبانوحجمتقریبیپایگاهدادهنوشتهشده

است.
باکلیکرویگزینه«تهیهپشتیبان»میتوانیدبهسیستمتهیهپشتیباناعلمکنیددراولینفرصت

(حداکثریکدقیقهدرصورتمشغولنبودنبهتهیهپشتیبان)یکفایلپشتیبانازوضعیتفعلیسیستم
ایجادکند.

(چکصحت)MD5درطولپروسهتهیهپشتیباننامفایلوحجمفعلینمایشدادهمیشوداماستون
فایلپشتیبانتهیهونمایشدادهمیشود.MD5خالیاست.پسازپایانتهیهفایل

برایتنظیمشرایطپشتیبانگیرازبالیصفحهسمتچپرویفلشپایینکلیککنیدتاپنل
تنظیماتنمایشدادهشود:

گزینههایپشتیبانبستهبهنوعذخیرهسازیمیتواندمتفاوتباشد.
برایغیرفعالکردنتهیهپشتیبانخودکاروضعیترارویغیرفعالتنظیمکنید.

پسازانجامتنظیمرویکلید«ذخیره»کلیککنید.
تنظیمات.4

اینمنوشاملزیرمنوهاییاستکهدرادامهبهصورتمشروحتوضیحدادهشدهاست.

6۹ از 33صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

مدیریت کاربرها.4.1
ازطریقپرونده،تنظیمات،مدیریتکاربرانمیتوانوارداینقسمتشد.اینقسمتدارایامکان

افزودنکاربرجدید،ویرایشکاربروتنظیمدسترسیهاواختیاراتوحذفکاربراست.

برایایجادکاربرجدید،رویعلمت+درقسمتبالسمتچپپنلمدیرتکاربرکلیککنید:

6۹ از 34صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

اطلعاتخواستهشدهراواردکنیدوسپسدکمه«ثبت»رابزنید.واردکردنشناسهکاربری،نام،
گذرواژهوتکرارآناجباریاست.بقیهاطلعاتممکناستدربخشهایدیگرسامایشموردنیازباشد.

للشمارهتلفنهمراهبرایارسالاخطارموردنیازاست. مث
درصفحهاصلیمدیریتکاربرانمیتوانباکلیکرویگزینه«ویرایش»روبروینامکاربرجهتتغیر

اطلعاتکاربراناقدامکرد.
ازمواردقابلویرایشتوسطکاربرتعیین«صفحهنخست»است.هرکاربرپسازورودمستقیملاوارد

صفحهنخستخودمیشود.
همچنینمیتوانبرایهرکاربرنقشیانقشهاییمشخصکرد.نقشهامجموعه«اختیار»هاییاستکه

میتوانبهصورتهمزمانبهاختیارهاییککاربراضافهکرد.

6۹ از 3۵صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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للکاربرداراینقش میتواندتنظیمهایسامایشراتغییردهدوبرعملکردسامایشAdministratorمث
تأثیربگذارد.

نوعومحدودهامکانمشاهدهوکارباسامایشهرکاربربهدومفهوم«اختیار»و«دسترسی»ویمرتبط
است.«دسترسی»لیستالمان(سنسورها،صفحات،ماژولها،رابطهاوسروره)ااستو«اختیار»کاروعملی
استکهکاربرمیتوانددرسیستمانجامدهد.دربسیاریازموارداختیارودسترسیبهصورتهمزمانلزم

استتاکاربربتواندعملیخاصرارویالمانیخاصانجامدهد.

باکلیکرویگزینه«دسترسی»یا
«اختیار»درصفحهمدیریتکاربرها

میتواناختیارودسترسیکاربرانراتغییر
داد.لزماستتوجهداشتهباشیدکهاختیار

ممکناستازطریقنقشکاربریابه
صورتمستقیمویاهردوبهکاربری

اختصاصدادهشود.

اختیارهاییکهبهواسطهنقشکاربربه
کاربراختصاصدادهشدهاستراباشکلک

آدمکدرکناردسترسیمیتوانمتوجه
شد.واختیارهاییکهبهصورتمستقیمبه

کاربردادهشدهباشدبایکمربعتیک
خوردهمشخصمیشود.درصورتیکه

مربعیتیکخاکستریخوردهباشدبهاین
معنیاستکهکاربربرخیازدسترسیهای

اینزیرمجموعهراداردوبهبرخیدسترسیندارد.

دقتکنیدکاربرمیتوانددسترسییااختیارخودرانیزحذفکند.دراینصورتممکناستبعداز
حذفامکانبازگرداندنایناختیاریادسترسیبرایخودرانداشتهباشد.

درصورتیکهنیازبهکمکداشتید،باپشتیبانیسامایشتماسبگیرید.
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چیدمان.4.2
چیدمان منطقی 

سامایشوبدارایدونحوهچیدمانبرایسنسورها،ماژولهاوصفحاتاست.
چیدمانمنطقی
چیدمانفیزیکی

درچیدمانمنطقی،اساسچینشبرپایهمنطققرارگیریمکانییامنطقیآنهادرسازمان،استواراست
واینموضوعباچینشفیزیکیکهبرپایهاتصالتسختافزاریاست،متفاوتاست.

کهدرطبقههشتمازسازمانودراتاقدومقرارzبهعنوانمثال،چنانچهیکسنسوردمایمحیطی
↞متصلباشد،نحوهآدرسدهیآندرچیدمانفیزیکییهشکل«سرورyورابطxداشته،وبهماژول

ماژولyرابط ↞xحسگر ↞zطبقههشتم ↢»بودهونحوهآدرسدهیمنطقیآنبهفرم«سازمان ↢

حسگر »خواهدبود.z↢اتاقدوم
منویچیدمانمربوطبهانجامتنظیماتصفحاتنمایشیخصوصاصفحاتچیدمانمنطقیاست.البته
مواردیمانندترتیبحسگرها،آیکونهاوتصویرپسزمینهدرصفحاتچیدمانفیزیکیقابلتنظیماست.

تنظیمات پس زمینه
کنیدوگزینه«ویرایشتصویرکلیکراستبرایتغییرتصویرپسزمینهرویصفحهموردنظر

پسزمینه»راانتخابکنید.

باانتخابویرایشتصویرپسزمینه،پنجرهایبشکلزیرنمایشدادهمیشود:
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بااستفادهازاینپنجره،میتوانتصویرجدیدیراانتخابکردوبابارگذاریآنرابهعنوانتصویرصفحه
انتخابکرد.دکمهحذفپسزمینه،پسزمینهفعلیراحذفمیکندوپسزمینهپیشفرضراجایگزین

میکند.
اضافه کردن صفحه 

اضافهکردنصفحهبهاینمعنیاستکهمیتوانیکزیرصفحهمثلتهراندرایرانایجادکردودرآن
حسگرتعریفکرد.باانتخاباینگزینهپنجرهایشبیهبهویرایشعکسپسزمینهنمایشدادهمیشود.
نامصفحهرامشخصکنیدوانتخابکنیدکهنوعصفحه«لیست»باشدیا«نقشه».درصورتتمایل
عکسپسزمینهرامشخصکنید.همینطورمیتوانیدنحوهنمایشعکسدرصفحهبالدست(قالب)را

مشخصکرد.

اضافه کردن حسگر در صفحه 
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بااستفادهازگزینهافزودنحسگر،حسگریازچیدمانفیزیکیرادرختوارهانتخابکرده،قالبنمایش
سنسورراانتخابکنیدورویگزینه«ثبت»کلیککنید.

همچنینمیتوانیدازدرختوارهسمتراستصفحهبخشیازدرخترابگیریدورویصفحهبیاندازید.
ساختارمشابهدراینصفحهایجادمیشود.

ویرایش مکان المان های صفحه 
المانراگرفتهوبهمحلجدیدمنتقلکنید.بارهاکردنالمانمحلجدیدالماندراینصفحهثبت

میشود.
حذف صفحه

بررویالمانموردنظرکلیکراستکرده،گزینهحذفراانتخابکردهپیغامتاییدحذفنمایشداده
میشود،درصورتتایید،المانازصفحهحذفمیشود.

ویرایش المان صفحه 
بررویحسگرموردنظرکلیکراستکرده،گزینهویرایشراانتخابکنید.پسازپایانویرایشکلید

ثبترابزنید.

ویرایش اطلعاات خود.4.3
کاربمیتوانندبرایویرایشنمودناطلعاتخود،ازمنویپرونده،تنظیمات،ویرایشاطلعاتخودرا

انتخابکند..
اینصفحهدقیقلامشابهصفحهویرایشکاربراست.البتهمقدارتنظیمهایممکنبستگیبهاختیارات

کاربراست.
تنظیم سخت افزار.4.4

بااستفادهازمنویپرونده،تنظیمات،میتوانواردبخشتنظیماتسختافزارشد:

6۹ از 3۹صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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صفحهتنظیماتسختافزار:
اینصفحهنمایشگرچیدمانفیزیکیسیستماستودرآنامکاناضافهکردن،ویرایشوحذفسرور،

اتصال،ماژولوحسگروجوددارد.

اضافه کردن اتصال 
برایاضافهکردنیکاتصالجدید،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشده،

راانتخابکردهتاپنجرهمربوطبهآنبازشود.افزودناتصالجدیدسپسلینک
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دراینپنجرهاطلعاتاتصالجدیدراواردکردهودکمهافزودنانتخابشودتایکاتصالجدیددر
چیدمانفیزیکیاضافهگردد.

برایاتصالهایمختلفتنظیمهایگوناگونیمیتوانمشخصنمود.تنظیماتمشترکعبارتنداز:
ناماتصال•
نوعاتصال•
چکباکسفعالبودننمونهگیری.درصورتیکهتیکبرداشتهشودهمهماژولهاوسنسورهایاین•

ارتباطغیرفعالخواهندشد.
چکباکساعمالتغییراتبهسختافزار•
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۸راهنمایکاربریسامایش

مهلتپاسخ:مدتزمانبرحسبمیلیثانیهکهیکپیامبهرابطرفتهوبازمیگردد(درارتباطهای•
مناسباست)100شبکهایبیشترینزمانپینگدرزمانشلوغیشبکه،درشبکههایمحلیعدد

تعدادتلش:تعدادتلشدرصورتپاسخنگرفتندرازماژول•
دورهنمونهگیری:هرچندثانیهیکبارازسنسورهایاینارتباطنمونهگیریشود•
دورهاعمالتغییرات:هرچندثانیهیکباردرصورتفعالبودناعمالتغییرات،تنظیمهاروی•

ماژولهاانجامشود.
ارتباطیالزامیهستند.برایچککردنبرقراریPortرابطوIPدرارتباطهایشبکهپارامترهاینشانی
استفادهکرد.Pingارتباطبینسرورورابطمیتوانازکلید

ویرایش اتصال 

برایویرایشیکاتصال،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشدهوسپس
درمقابلاتصالمربوطبهسرورموردنظرراانتخابکردهتاپنجرهمربوطبهآنبازشود.ویرایشلینک

دراینپنجرهاطلعاتموردنظرراواردکردهودکمهثبتتغییراتانتخابشودتااتصالبااطلعاتوارد
شدهدرچیدمانفیزیکیقرارگیرد.

حذف اتصال 
برایحذفیکاتصال،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشدهسپسلینک

درمقابلاتصالموردنظرانتخابشود.حذف
پنجرهپیغامتاییدحذفاتصالنمایشدادهمیشودودرصورتتأییدکاربرارتباطبههمراههمه

ماژولهاوسنسورهایزیرمجموعهآنحذفمیشود.دقتداشتهباشیدعملحذفاززیرسرورزمانبر
است.

اضافه کردن ماژول 
برایاضافهکردنیکماژولجدید،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشده،

راانتخابکردهتاپنجرهمربوطبهآنبازشود.افزودنماژولجدیدسپسلینک
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پنجرهافزودنماژولجدید:

دراینپنجرهاطلعاتماژولجدیدراواردکردهودکمهافزودنانتخابشودتایکماژولجدیددر
چیدمانفیزیکیاضافهگردد.

دراینصفحهابتداازدرستبودنناماتصالمطمئنشوید.سپسبقیهاطلعاتراواردکنید:
نوعماژول:مدلماژولکهازرویدستگاهمشخصشدهاست•
نامماژول:نامیکهمیخواهیدماژولبهآننامشناختهشود.•
رقمیکهمیتوانازرویبرچسبسریالماژول6شمارهسریال:شمارهسریالماژولعددیاست•

ویادربرخیمدلها(مدلهاییکهازسونسگمنتندارند)ازمنویاصلیتنظیماتمشاهدهکرد
مشخصشدهRS485آدرسماژول:آدرسماژولدرارتباط•
تیکاجراینمونهگیری:درصورتغیرفعالبودنازهیچکدامازسنسورهایاینماژولنمونهگیری•

نخواهدشدووضعیتماژولبهصورتغیرفعالخواهدبود.
تیکفعالبودنسنسورها:درصورتفعالبودناینتیکهمهسنسورهااینماژولبهصورتفعال•

خواهندبودونمونهگیریازآنهاانجاممیشود.
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اعمالتغییراتبهسختافزار:آیااعمالتغییراترویاینماژولازراهدورانجامشود.•
آلرمسختافزاری:آیاآلرمرویماژولفعالباشدیاخیر.درصورتغیرفعالبودندرصورتورود•

آلرمروشنخواهدشدوماژولبیصداباقیخواهدماند.LEDبهوضعیتآلرمفقط
مهلتپاسخ:زمانموردنیازبرایماژولبرایپاسخبهدرخواستهایسرور.زمانپیشفرضبرای•

اغلبمواردمناسباست.
تعدادتلش:تعدادتلشبهازایهرتلشرابطبرایخواندنوضعیتسنسورهایاینماژول•

بعدازثبتماژولاطلعاتذخیرهشدهوهمهسنسورهایماژولبهصورتپیشفرضزیرماژولاضافه
میشودونمونهگیری(درصورتفعالبودن)شروعخواهدشد.توجهداشتهباشیدکهمحدودههایمجاز
تعیینشدهبرایسنسورهامقادیرپیشفرضاستولزماستبرایهرسنسوربهصورتجداگانهتنظیم

شود.
ویرایش ماژول 

برایویرایشیکماژول،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشده،سپس
لینکویرایشدرمقابلماژولراانتخابکردهتاپنجرهمربوطبهآنبازشود.اینپنجرهمشابهصفحه
افزودنماژولاستبجزاینکهالف:امکانتغییرنوعماژولوجودنداردب:گزینهفعالبودنسنسورهای

ماژولوجودندارد.بعدازویرایشگزینهثبترابزنیدتاتنظیماتذخیرهشود.

حذف ماژول 
برایحذفیکماژول،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشده،سپس

لینکحذفدرمقابلماژولموردنظرانتخابشود.
پنجرهپیغامتاییدحذفماژولبههمراهاسمماژولنمایشدادهمیشودودرصورتتأییدکاربرماژول

وسنسورهایزیرمجموعهآنازسیستمحذفمیشود:
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اضافه کردن حسگر 
برایاضافهکردنیکحسگرجدید،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزار

راانتخابکردهتاپنجرهمربوطبهآنبازشود.افزودنحسگرجدیدشدهوسپسلینک

دراینپنجرهاطلعاتحسگرجدیدراواردکردهودکمهافزودنانتخابشودتایکحسگرجدیددر
چیدمانفیزیکیاضافهگردد:

نامماژول:ماژولیکهقراراستسنسوربهآناضافهشود•
نوعحسگر:ازلیستیکیازسنسورهاییکهمیتوانبهاینماژولانتخابکردرامشخصکنید•
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حدپایینوبال:محدودههایمجازمقدارسنسور.درصورتیکهسنسورازنوعآنالوگنباشد،ایندو•
فیلددردسترسنیست.

اجراینمونهگیری:فعالبودننمونهگیریازسنسور•
توضیحات:یادداشتوتوضیحدلخواهکاربر•
تنظیممحدوده:درصورتتیکخوردناینمقدارمحدودهآلرماینسنسورازراهدورتنظیم•

میشود.بازدناینتیکدوورودیحدپایینوبالاینآلرمکهمیتوانندمستقلازمحدوده
نرمافزارباشدرامیتوانمشخصکرد.

تنظیمآلرم:درصورتفعالبودنآلرممربوطبهاینسنسوررویماژولصدادارخواهدبود.•

ویرایش حسگر 
برایویرایشیکحسگر،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشده،سپس

درمقابلحسگرراانتخابکردهتاپنجرهمربوطبهآنبازشود.دراینپنجرهاطلعاتموردویرایشلینک
نظرراواردکردهودکمهثبتتغییراتانتخابشودتاحسگربااطلعاتواردشدهدرچیدمانفیزیکیقرار

گیرد.

حذف حسگر 
برایحذفیکحسگر،ازطریقمنویپرونده،تنظیمات،واردصفحهتنظیمسختافزارشده،سپس

درمقابلحسگرموردنظرانتخابشود.حذفلینک
پنجرهپیغامتاییدحذفحسگرنمایشدادهمیشودودرصورتتاییدکاربر،حسگرحذفخواهدشد.

تغییر رمز.5
اینگزینهبرایتغییررمزکاربرفعالدرسیستماستفادهمیشود.باانتخاباینگزینهصفحهایمانند

شکلنمایانمیشود.
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باواردکردنرمزقدیمودوباررمزجدیدرمزکاربرفعلیتغییرپیدامیکند.
توجه:مدیرسیستمدسترسیتغییررمزکاربرانبدوننیازبهرمزفعلیکاربرانراازمنویکاربرانبخش

ویرایشکاربراندارد.
ورود مجدد.6

برایاطمینانازاعمالشدنتنظیماتانجامشدهتوسطکاربردراطلعاتمشاهدهشدهدرکلینتبهتر
استپسازانجامتنظیماتازاینگزینهاستفادهشود.

سابقه کاربران.7
باانتخاباینگزینهسابقهحضورکاربراندرسیستممشاهدهمیشود.

خروج کاربر.۸
باانتخاباینگزینه،کاربرازحسابکاربریشخارجشدهوصفحهورودنمایشدادهمیشود.همچنینبا

استفادهازکلیدخروجدرپایینسمتچپصفحهمرورگرمیتوانبهسرعتازصفحهکاربریخارجشد.
توجهداشتهباشیدکههرعملیاتیکهدرسیستمانجاممیشوددرلگهایسیستمبهنامکاربریکهبه

سیستمواردشدهاستثبتمیشود.
مدیریت افراد مرتبط.9

دراینبخشمیتوانیدبرایهرقسمتازچیدمانمنطقیفردیاافرادیمشخصکنید.اطلعاتتماس
اینفرددرهنگاممرورصفحاتمنطقیباکلیکرویصفحهآیکون«افرادمرتبط»نمایشدادهمیشود.

همچنیندرصورتیکهلزماستاخطارهایسیستمبرایافرادیبجزکاربرانسامایشارسالشودلزم
استکهاینافراددراینبخشتعریفشوندوبرایآنهاایمیل،شمارههمراهو…تعریفشود.

لزمبهذکراستبرایهمهکاربراندرقسمتافرادمرتبطوجوددارنداماممکناستبعضیازافراد
مرتبطدارایشناسهکاربرینباشندوامکانورودبهسیستمنداشتهباشند.

6۹ از 47صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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تعیین این صفحه به عانوان صفحه نخست.10
صفحهنخستصفحهایاستکهکاربربلفاصلهبعدازورودمشاهدهمیکند.بااستفادهازاینگزینه

میتوانیدصفحهورودکاربرفعلیراتغییردهیدوصفحهایکهدرآنهستیدرابهعنوانصفحهورودی
کاربرمشخصکنید.

همچنینکاربرمیتوانددرهرزمانبازدنکلیدخانهبهاینصفحهبرگردد.
تنظیم های دوره بایگانی.11

بهمنظوراستفادهبهینهازفضایدیسکوجلوگیریازکاهشسرعتپاسخگوییسامایشمیتوانبه
صورتدورهایدادههایخیلیقدیمیرابهآرشیومنتقلکرد.دادههایآرشیوشدهازجداولاصلی

حذفشدهوبهسادگیدردسترسنخواهندبود.باورودبهاینقسمتشمامشخصمیکنیددادههایی
باچهقدمتیبهآرشیومنتقلشود.توجهداشتهباشیدبرایبازگرداندناطلعاتآرشیوشدهلزماست

باپشتیبانیسامایشتماسبگیرید.
نصب لیسنس جدید.12

زمانیکهنرمافزارسامایشراتهیهمیکنیدبرحسبنیازوسختافزارهاییکهداریدوامکاناتیکه
انتخابمیکنیدلیسنسیبرایشماصادرمیشود.اینلیسنسمنحصربهیکماشیناستودارای

دورهاعتبارمشخصیاست.
وضعیتلیسنسراازمنویتنظیمات/منوینصبلیسنسجدیدیامنویراهنمایی/درباره

سامایشمیتوانیدمشاهدهکنید.درصورتیکهزمانانقضاءلیسنسروبهپایانباشداخطاریدر
پایینصفحهتعدادروزهایباقیماندهازاعتبارلیسنسرانمایشمیدهد.برایتمدیدلیسنسبا

پشتیبانیسامایشتماسبگیرید.

6۹ از 48صفحه ۹۵ویرایش بهار 



۸راهنمایکاربریسامایش

درصورتیکهتجهیزاتجدیدخریداریکردهباشید،امکاناتجدیدیازافزودنیهایسامایشخریداری
کردهباشیدویابههردلیللزمباشدتغییریدرلیسنسشماایجادشودیکفایللیسنسبههمراه
کدصحتبهشماتحویلدادهمیشود.بااستفادهازمنوینصبلیسنسجدیدمیتوانیدجهتنصب

لیسنسجدیداقدامکنید.توجهداشتهباشیدکدصحتبهمنظورپیشگیریازنصباشتباهارائه
میشودوورودصحیحآنهنگامنصبلیسنسالزامیاست.بعدازنصبلیسنسممکناستلزم
باشدازسیستمخارجشدهومجددلابهآنواردشویدتابتوانیدازهمهامکاناتجدیداستفادهکنید.

مقدارصفربهمعنینامحدودبودنامکانوسایراعدادحداکثرتعدادقابلتعریفنوعآلمانرامشخص
میکند.

6۹ از 4۹صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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گزارش ها
گزارش روزانه.1

دراینگزارششمامیتوانیدنمونههایثبتشدهتوسطسامایشدرطولیکشبانهروزرابهصورت
نمودارمشاهدهکنید.برایاستفادهابتدارویگزینهگزارشروزانهازمنویگزارشهاکلیککنید.صفحهای

مشابهشکلزیرنمایشدادهمیشود.

محدودهروزهاوحسگرهایموردنظرراانتخابنماییدورویدکمهنمایشکلیککنید.باکلیکبرروی
گزینهنمایش،دریکصفحهجدیدنمودارتغییراتمقداربرایحسگرهایانتخابشدهدربازهزمانی

6۹ از ۵0صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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مشخصشدهرسممیشود.درگزارشروزانههرروزهرحسگردریکصفحهجداگانهچاپمیشود.برای
استفادهکنید.Ctrl-Pچاپکردنگزارشازترکیبکلید

)تعریفشدهباشد.Landscapeتوجه:هنگامچاپدقتکنیدتنظیمکاغذبهصورتافقی(
درشکلفوقنمونهایازنمودارروزانهنشاندادهشدهکهمحورعمودیدما(برحسبسانتیگراد)و

محورافقیزمان(برحسبدقیقه،ساعتوتاریخروز)رانمایشمیدهد.اینگزارشتوسطکاربر«درخشان
↢سرورت.ومحدودهزمانیگزارشنموداری«سرورستاد»تهیهشدهاس95خرداد21صنعت»درتاریخ«

دما»دراینصفحه رابطکرمان ↢کرمان است.95خرداد21↢
:درتمامینمودارهامحورافقیزمانومحورعمودیمقدارکمیتموردنظراست.توجه

گزارش ماهانه.2
دراینگزارششمامیتوانیدنمونههایثبتشدهتوسطسامایشدرطولیکماهرابهصورتنمودار

مشاهدهکنید.برایاستفادهابتدارویگزینهگزارشماهانهازمنویگزارشهاکلیککنید.صفحهایمشابه
صفحهگزارشروزانهدیدهخواهدشدبااینتفاوتکهدرزمانانتخابتاریخشروعوپایانگزارشفقط

روزهایاولوآخرماهدرورودیتاریخنمایشدادهمیشود.
پسازانتخابزمانویافتنحسگرموردنظرباکلیککردنبرروینمایش،نمودارماهانتخابشده

رسممیشود.همانطورکهدرشکلنمونهگزارشماهانهدیدهمیشود.گزارشماهانهدرسهردیفنمایش
روزاست.10دادهمیشودکههرردیفنشانگر

6۹ از ۵1صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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هرصفحهازگزارشماهانهمربوطبهتغییراتمقداریکحسگردرطولیکماهاست.نمونهایازگزارش
ماهانهدرشکلبعدنمایشدادهشدهاست:

گزارش محدوده زمانی.3
دراینگزارشمیتواننمودارکمیتموردنظررادربازهزمانیدلخواهمشاهدهنمود.زمانوتاریخشروع

وپایانگزارشونیزحسگریاحسگرهایموردنظرانتخابکنیدورویدکمهنمایشکلیککنید.هر
صفحهازاینگزارشمربوطبهیکسنسوردرکلبازهشروعتاپایاننمودارخواهدبود.دراینگزارشدر
هنگامانتخابزمانمیتوانساعتودقیقهشروعوپایانگزارشرانیزمشخصکرد.توجهداشتهباشید

رسمنمودارهایبازهزمانیبزرگدرایننوعگزارشمیتوانیدزمانبرباشد:

6۹ از ۵2صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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اسببتوببباتببوجهبببهکمیتهایپیوستهگزارشهایتوضیحدادهشدهتاکنونتمامامربوطبهحسگرهای
اینکهگزارشگیریدرقالبنموداربرایسنسورهایدوضعیتمفهومیندارد،گزارشگیببریازایببن

نوعحسگرهادرگزارشرویدادهاقرارگرفتهاست.
گزارش رویدادها.4

گزارش رویدادها.4.1
بااستفادهازگزارشرویدادهادرقسمتگزارشهاوانتخابتاریخ،حسگرهایموردنظر،نوعرویدادو

پیگیریهامیتوانرویدادهایرخدادهدرسیستمرامشاهدهکرد.درموردرویدادهایسیستموامکانثبت
پیگیریبرایآنهادربخشهایقبلیتوضیحدادهشدهاست.

پسازانجامتنظیماتگزارشباانتخابگزینهدریافتگزارشمیتوانیدگزارشموردنظرخودرا
مشاهدهکنید:

6۹ از ۵3صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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گزارش آماری پیگیری ها.4.2
حسگرها.4.2.1

بااستفادهازگزارشآماریپیگیریهایحسگرها،میتوانآمارپیگیریهایصورتگرفتهدرسیستم
براساستاریخوحسگرهایانتخابشده،نوعپیگیریهاوشخصپیگیریکنندهرامشاهدهکرد.

پسازانجامتنظیماتمربوطبهگزارشباانتخابگزینهنمایشگزارش،اطلعاتبهصورتگزارش
متنیدراختیارکاربرگذاشتهمیشود.

6۹ از ۵4صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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کاربرداینگزارشبیشتربرایبررسیدلیلرخدادآلرمدرسیستماستتابااستفادهازآنبتواناز
مشکلتسیستمهایکنترلیمرکزیکهسامایشدرآننصبشدهاستآگاهیپیداکردوبرایبهبودآن

اقدامکرد.

6۹ از ۵۵صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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ماژول ها.4.2.2
بااستفادهازگزارشآماریپیگیریهایماژولها،میتوانپیگیریهایصورتگرفتهدرسیستمبراساس
تاریخوحسگرهایماژولهایانتخابشده،نوعپیگیریهاوشخصپیگیریکنندهرامشاهدهکرد.پساز

انجامتنظیماتمربوطبهگزارشباانتخابگزینهنمایشگزارش،اطلعاتبهصورتگزارشمتنیدر
اختیارکاربرگذاشتهمیشود.

اتصالت.4.2.3
بااستفادهازگزارشآماریپیگیریهایاتصالت،میتوانپیگیریهایصورتگرفتهدرسیستمبراساس
تاریخواتصالتانتخابشده،نوعپیگیریهاوشخصپیگیریکنندهرامشاهدهکرد.پسازانجامتنظیمات
مربوطبهگزارشباانتخابگزینهنمایشگزارش،اطلعاتبهصورتگزارشمتنیدراختیارکاربرگذاشته

میشود.

گزارش آماری رویدادها.4.3
حسگرها.4.3.1

بااستفادهازگزارشآماریرویدادهایحسگرها،میتوانتعدادرویدادهایرخدادهدرسیستمرابراساس
تاریخ،نوعحسگرهاورویدادهایانتخابشده،مشاهدهکرد.پسازانجامتنظیماتمربوطبهگزارشبا

انتخابگزینهنمایشگزارش،اطلعاتبهصورتگزارشمتنیدراختیارکاربرگذاشتهمیشود.

6۹ از ۵6صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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4.3.2.
4.3.2.
4.3.2.
4.3.2.

ماژول ها
بااستفادهازگزارشآماریرویدادهایماژولها،میتوانتعدادرویدادهایرخدادهدرسیستمرابراساس

تاریخ،نوعحسگرهایماژولهاورویدادهایانتخابشده،مشاهدهکرد.پسازانجامتنظیماتمربوطبه
گزارشباانتخابگزینهنمایشگزارش،اطلعاتبهصورتگزارشمتنیدراختیارکاربرگذاشتهمیشود.


اتصالت.4.3.3

بااستفادهازگزارشآماریرویدادهایاتصالت،میتوانتعدادرویدادهایرخدادهدرسیستمرابراساس
تاریخ،نوعحسگرهایاتصالتورویدادهایانتخابشده،مشاهدهکرد.پسازانجامتنظیماتمربوطبه

گزارشباانتخابگزینهنمایشگزارش،اطلعاتبهصورتگزارشمتنیدراختیارکاربرگذاشتهمیشود.

گزارش پیامک ها.5
توضیحاتمربوطبهاینگزارشدربخشافزونهپیامکآمدهاست.

گزارش تنظیمات سامانه.6
گزارشتنظیماتسامانه،اطلعاتتنظیماتسختافزاریسیستمرادراختیارکاربرقرارمیدهد.برای

مشاهدهاینگزارش،گزینهگزارشتنظیماتسامانهراازمنویگزارشاتانتخابکنید.

6۹ از ۵7صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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افزونه ها
عنوانافزونههاینصبشدهرویسامایشبهاینمنواضافهمیشودوکاربرمیتواندازطریقمنوی

افزونههابهتنظیماتومواردمربوطبههرافزونهدستیابد.درفصلبعدبهمعرفیافزونههاوکاربریآنها
پرداختهشدهاست.

6۹ از ۵8صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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گروه اخطار
گروهاخطاردرسامایشپایهتعریفآلرمهاییاستکهبرایکاربرارسالمیشود.درگروههایاخطار

میتوانبااستفادهاز:
.محدودهمجازموردنظر1
.مدتزمانماندندرمحدودهغیرمجاز2

براییکیاچندسنسوریکگروهاخطارایجادکرد.درزمانیکهسنسوریازاینگروهاخطاروارد
وضعیتهشدارمیشودنتیجهآنبهصورتهایمختلفبرایکاربرارسالمیشود.روشهایارسالمواردی
مانندارسالپیامکهشدار،بهصدادرآمدنآژیرراهدور،ارسالایمیل،اجرایدستورخاصو…است.برای

هرکدامازاینامکانهالزماستلیسنسافزونهخریداریشود.

برایافزودنگروهپیامکرویکلید«افزودنگروهجدید»درپایینصفحهکلیککنید:

6۹ از ۵۹صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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نامگروهجدیدرامشخصکنید.سپسزمانپیشفرضتأخیررامشخصکنیدوهمچنینمشخص
کنیداینگروهبرایواکنشبهآلرمهایکمیتیاستیاآلرمهایارتباطی.آلرمهایکمیتیآنهایی

هستندکهبهدلیلتغییراتمقدارسنسورهاایجادمیشوندوآلرمهایارتباطیآنهاییهستندکهبهدلیل
مشکلتعدمامکانتعیینوضعیتسنسوربههردلیلایجادمیشوند.

برایسادگیاینامکانوجودداردکهمحدودههایمجازبرپایهمحدودههایمجازحسگرهادرنرمافزار
تعیینشود.همچنیناینامکانوجوددارهکهاینمحدودهمقداریبازتریابستهترازمحدودهمجازنرمافزار

باشد.درصورتنیازمیتوانمحدودههمهسنسورهایاینگروهرابهصورتصریحتعیینکرد.
درصورتیکهاینایجادآلرمدراینگروهبهمعنیآلرمبحرانیدرسیستماستمیتوانیدتیکگزینه

«نمایشوضعیت»رابزنیدتابتوانیدوضعیتاینآلرمهاراازچیدمانوضعیتمشاهدهکنید.
دراینمرحلهمیتوانرویگزینهثبتکلیککردتاسنسورهابعدلااضافهشودیارویدکلمه«ادامه»
کلیککردتادرصفحهبعدبتوانازبینحسگرهاآنهاییکهدرایجادآلرمهایاینگروهسهمدارندرا

انتخابکرد

6۹ از 60صفحه ۹۵ویرایش بهار 
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همانگونهکهدرشکلمشخصشدهاستمیتوانمقادیرمحدودهمجازسنسورهاوزمانتأخیرآلرمهر
کدامرابهصورتجداگانهتغییرداد.همچنینبازدنتیک«اعلمپایاناخطار»هرسنسورمیتوانمشخص

کرددرزمانپایاناخطاراینسنسور،پیامیبهگیرندگاناخطاراینگروهارسالشود.

حالبایدمشخصکرددرصورترخداداخطاردراینگروه،هشداربهچهصورتوبرایچهافرادی
ارسالشود.برایمشخصکردناینموردرویگزینه«نحوهارسال»درلیستگروههاکلیککنید:
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للدرارسالپیامکافرادمرتبط درهربرگازصفحهمیتوانانواعارسالپیامهشداررامشخصکرد.مث
وکاربرانیکهبرایآنهاشمارههمراهتعریفشدهاندنمایشدادهمیشود.برایایمیلافرادمرتبطو

هستندلیستمیشوند.افرادیکهازقبلدرلیستهستنددرپایینلیستemailکاربرانیکهداراینشانی
درقسمت«انتخابشدهها»مشخصشدهاندوبقیهافراددرقسمت«افراد».دردستگاهآلرمکلیهتجهیزات

آلرمازراهدورکهدرسامایشمعرفیشدهاندمشخصمیشوند،درکامندلنچرلیستفرامینیکهدر
سیستممعرفیشدهاستخواهدآمد.

باانتخابهرکدامازاینمواردارسالپیامهشداربهاینافرادفعالمیشود.بعدازانجامویرایشلزم
استکلیدثبتزدهشودتاتنظیمهادرسامایشاعمالگردد.درروشهاییکهستونتستدارندبازدن

کلیدتستمیتوانبههشداریبهصورتآزمایشیارسالکردتاازصحتکارکردمطمئنشد.
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نکتهبسیارمهمایناستکهبرایارسالپیامبهکاربراندسترسیآنهابهسنسورهادرنظرگرفته
میشودودرصورتیکهکاربربهسنسوردسترسینداشتهباشیدهشداریمربوطبهآنسنسوردریافت

نخواهدکرد.اماافرادمرتبطهمهپیامهایایجادشدهدرگروهاخطاررادریافتخواهندکرد.
ویرایش گروه اخطار

برایویرایشگروههایاخطاررویگزینه«ویرایش»درلیستگروههایاخطارکلیککنید.صفحه
ویرایشگروهاخطارمشابهقدمدومتعریفگروهاخطارنمایشدادهمیشود.بعدازانجامتغییراتبااستفاده

ازکلید«ثبت»تغییراترادرسامایشاعمالنمایید.
نکتهمهمدرویرایشگروهاخطارآناستکهتغییرمقدارتأخیرپیشفرضتأثیریدرتأخیرسنسورهای
موجوددرگروهنخواهدداشتوزمانتأخیرسنسورهایموجوددرگروهرابایدبهصورتدستیوجداگانه

تغییرداد.
حذف گروه اخطار

برایحذفگروهاخطاررویگزینه«حذف»ازلیستگروهاخطارکلیککنید.بعدازتأییدحذف،گروه
اخطارحذفمیشود

افزونه پیامک
بااستفادهازمنویافزونههامیتوانبهامکاناتمختلفپیامکهادسترسیداشتوازآنهااستفادهکرد.

امکاناتینظیر،گزارشگیری،لیستپیامها،ارسالپیامکتستیوغیره
ازقسمتافزونهها،قسمتپیامکانتخابشود.قسمتپیامکدرمنویافزونههابهشکلزیرنمایشداده

میشود:
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درسمتراستلیستپیامهایارسالشدهنمایشدادهمیشود،درسمتچپوضعیتمرکزپیامیا
مودمارسالپیامکووضعیتکلیپیامکهارانمایشمیدهدودرقسمتبالسمتراستمنویعملیات

اینافزونهقراردارد.
برایدیدنمتنکاملپیاماخطارمیتوانموسرارویهرکدامازردیفهانگهداشتتامتنکاملظاهر

شود.
درقستوضعیتارسالکنندهمقدارآنتن(درصورتاستفادهازمودم)ویاوضعیتاتصالبهمرکزپیام

(درصورتاستفادهازمرکزپیام)نمایشدادهمیشود.همچنینآماریازتعدادپیامهایارسالی،تعداد
پیامهایدرصفارسال،تعدادپیامهایدرحالارسال،تعدادپیامهایغیرقابلارسالوتعدادپیامهایحذف
شدهنمایشدادهمیشود.درصورتامکاناطلعاتیمانندماندهشارژسیمکارتیامرکزپیاموتاریخاعتبار

شارژیاحسابمرکزپیامنیزنمایشدادهمیشود.
ستونوضعیتارسالپیامدربخشاصلیافزونهپیامکنشانمیدهدکهآیاپیامبهدرستیبه

ارسالکننده(اپراتورموبایلدرصورتاستفادهازسیمکارتواپراتورمرکزپیامدرصورتاستفادهازمرکز
پیام)رسیدهاستیاخیر.بنابهدلیلفنیامکانبررسیرسیدنپیامکبهگوشیگیرندهوجودندارد.

هرپیامبعدازایجادبرایارسالدراختیارارسالکنندهقرارمیگیردودرصورتعدمموفقیتمجددلاتا
باربرایتلشمجدددرلیستبرایارسالقرارمیگیرد.درصورتیکهدرحینتلشبرایارسالمدت5

ساعتبیشترشود،پیامبهعنوانتاریخگذشتهعلمتمیخوردوارسالنمیشود.۸زمانانتظاراز
پیامدردقیقهمحدودشدهاست5بهصورتپیشفرضسیستمارسالکنندهپیامکسامایشبرایارسال

درصورتنیازبهتغییراینمقداریاتغییرحداکثرزمانانتظاردرصفبرایپیامکبابخشپشتیبانیتماس
بگیرید.
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درصورتیکهپیامکهایهشدارارسالنمیشوندمواردزیررابررسیکنید:
.مقدارشارژسیمکارتومرکزپیام1
.اتصالصحیحمودمبهسروریابرقراریارتباطدرستبینسرورومرکزپیام2
.وضعیتارسالکنندهپیامازمنویافزونهها/بررسیوضعیتسرویسها3
.درصورتاستفادهازسیمکارتومودم،بررسیکنیدآیاسیمکارتبدونمشکلکارمیکندیاخیر.4

دربرخیمواقعباپایاناعتبارزمانیسیمکارعلیرغموجودماندهاعتبارکافیامکانارسالپیامکوجود
نخواهدداشت.

.بررسیمقدارآنتنمودم.درشرایطیکهمقدارآنتنکمباشدیاآنتنشبکهموبایلبهصورتپایدار5
نباشدممکناستدرارسالپیاماختللایجادشود.

درصورتنیازبهبررسیدقیقترباپشتیبانیسامایشتماسبگیرید.
شارژ سیم کارت:

برایافزایششارژسیمکارتهایاعتباریبهمنویعملیات/شارژکارترفتهوکدشارژراواردکنید.مدتی
دقیقه)تاشارژانجامشود.نتیجهشارژراازمنویعملیات/شارژکارت/سابقهشارژ15صبرکنید(حداکثر

میتوانمشاهدهکرد.
حذف پیام ها:

برایحذفپیامهایموجوددرلیستازمنویعملیات/مدیریتپیامهااستفادهکنیدودستهایازپیامهاکه
مایلهستیدراازلیستحذفکنید.

همچنینبااستفادهازمنویعملیات/مدیریتپیامها/ارسالمجددغیرقابلارسالهامیتواندبهسیستم
بگوییدپیامهاییکهارسالنشدهاندرامجددارسالکند.

فیلتر پیام ها
برایاینکهبخشیازپیامهایدرلیستنمایشدادهشودمیتوانیدازمنویلیستپیامها/فیلتراستفاده
کنید.بعدازانتخابشرایطنمایشپیامهارویگزینهنمایشکلیککنیدتاپیامکهاییکهباشرایط

مشخصشدهتطابقدارندنمایشدادهشود.
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درهنگاممشخصکردنفیلترمعنیفیلتربهزبانسادهدرقسمتپایینیصفحهفیلترنمایشداده
میشود.

تنظیم های سیستم
بااستفادهازمنویعملیات/تنظیماتسیستم/تنظیمسرورمیتوانیدخصوصیاتایجادمتنپیامرا
تغییردهیدیاارسالکنندهایمتفاوتیرابهسیستماضافهکنیدیادربرخیازآنهاتغییرایجادکنید.
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درصفحهتنظیمهاقسمتباللیستارسالکنندههانمایشدادهمیشوند.باتعریفبیشازیکارسال
کنندهمیتواناطمینانایجادکرددرصورتخرابییکارسالکننده،ارسالکنندهبعدیواردمدارشدهو
پیامکرامنتقلمیکند.درصورتیکهتیکفعالبودنیکارسالکننده(ستونآخر)علمتنخوردهباشد
یاستونقفلبستهشدهباشدارسالکنندهغیرقابلاستفادهاستوبعدازرفعمشکلمجددبایدفعالشود.

درقسمتپاییناینلیستمیتوانیکارسالکنندهجدیدبهسیستماضافهکرد.
درپایینترینبخشکاربرمیتوانداجزاییکپیامکراانتخابکندومشخصکنددرصورتیکه

محدودهمجازبایدبههمراهپیامکارسالشود،اینمحدوده،محدودهتعیینشدهدرگروهاخطارباشدیا
محدودهمشخصشدهدرنرمافزار.توجهداشتهباشیدبعدازهرتغییریدرقسمتتنظیمهایسیستم،کلید

«ثبت»رابزنیدتاتغییراتدرسیستماعمالشود.
درصورتدسترسیبهاینترنتتوصیهمیشودازمرکزپیامبرایارسالپیامکاخطاراستفادهشود.

تجربهنشاندادهاستکهمرکزپیامعملکردیمطمئنترازمودمارسالپیامکدارد.

گزارش ها 
بافعالشدنافزونهپیامکامکانتهیهگزارشچاپیازپیامکهاایجادمیشود.برایگرفتنگزارشاز
منویگزارشها/گزارشپیامکراانتخابکنید.صفحهفیلترپیامکنمایشدادهمیشود.بعدازمشخص

کردنشرایطنمایشپیامکهاوزدنکلید«نمایش»گزارشچاپیپیامکهادرصحفهایجدیدنمایشداده
میشود.
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تست پیامک 
باانتخابمنویافزونهها،تستپیامکمیتوانیدبهیکشمارهدلخواهپیامآزمایشیارسالکنید.دقت
کنیدیکیازمهمتریندلیلعدمدریافتپیامکعلیرغمارسالآنمیتواندبستنپیامکهایتبلیغاتی

توسطکاربرباشد.

عایب یابی شبکه 
درمنویافزونهها،گزینهعیبیابیشبکهوجودداردکهبااستفادهازآنمیتوانیکسریازدستوارت

و…رااجراکردتابتوانصحتکارکردارتباطشبکهایرابررسیوعیبیابیping،tracerouteسادهمانند
کرد.
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بهسرورسامایشمتصلsshبرایدسترسیبهدستوراتبیشترلزماستمدیرسامایشبااستفادهاز
بهمدیرسامایشاختصاصداردوامکاناجرایدستوراتمهموکاربردیpoweruserشود.شناسهکاربری

بهسروردرویندوزssh)راخواهدداشت.ابزارپیشنهادیبرایاتصالsudoسیستم(بعضابااستفادهاز
putty.است

وضعیت سرویس ها
میتوانازمنویCPUدرصورتنیازبهبررسیوضعیتسرویسهایدرحالاجراووضعیتحافظهو

افزونه/بررسیسرویسها/بررسیسرویسهایسامایساستفادهکرد:

سرویسهاییکهسبزرنگهستند،سرویسهایدرحالاجراوسرویسهایقرمزرنگسرویسهای
غیرفعالهستند.بستهبهتنظیماتوکانفیگسامایشلیستاینسرویسهامیتوانددرسامایششما

متفاوتباشد.
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