
 



 

در ساهاًِ ّای هْوی کِ جزیاى فؼالیت هی بایذ بذٍى 

ٍقفِ ٍ بِ غَرت هستوز اًجام پذیزد، پایص ٍ ًظارت 

دائوی یکی اس ضزٍریات سیستن بِ ضوار هی رٍد. 

حساسیت ایي اهز در ساهاًِ ّایی ًظیز سیستن ّای 

 یک هلوَس تز است.باًکذاری الکتزًٍ

ًزم افشار ّای باًکذاری الکتزًٍیک کلیِ ػولیات ٍ خذهات یکپارچِ را  

با غزف سهاى کوتز ٍ سَْلت ٍ اهٌیت بیطتز در اختیار هطتزیاى قزار 

اّویت ایي هی دّذ. با تَجِ بِ تزاکٌص ّای هالی با حجن باال  ٍ 

سیستن ّزگًَِ خزابی ٍ تٌشیل کارایی خسارت جبزاى ًاپذیزی را بِ 

 ّوزاُ خَاّذ داضت.
ٍجَد یک سیستن هاًیتَریٌگ جْت کٌتزل ٍ ارسیابی تواهی قسوت ّای یک 

سیستن تَسیغ ضذُ یک ضزٍرت غیز قابل چطن پَضی است چزا کِ کَچکتزیي خطا ٍ 

د کزدُ ٍ بذیْی است کِ هَجب افشایص سیاى خزابی، آسیب بشرگی بِ کل سیستن ٍار

 هالی هی گزدد.

 

 ؟ چزا رسذ



 

ساهاًِ هاًیتَریٌگ رسذ با استفادُ اس ابشارّای هتي باس هَجَد در حَسُ ی هاًیتَریٌگ 

پیادُ ساسی ضذُ ٍ بزای ًظارت بز ػولیات سیستن ّای تَسیغ ضذُ در سطح ًزم افشار، 

تغییزات سزٍر سزٍر ٍ سزٍیس هَرد استفادُ قزار هی گیزد. بِ ایي غَرت کِ هی تَاى 

ّای حساس ٍ ّوچٌیي  درگاُارتباطات بیي سزٍرّا ٍ  ... ّا اػن اس لیٌَکس، ٍیٌذٍس ٍ

 ,Tomcat JMX)پاراهتزّای هَرد ًیاس اس سزٍیس ّا ٍ ًزم افشار ّایی اس قبیل

Application serve   ٍُایي هاًیتَر کزد رٍس ّفتِ بِ غَرت ضباًِ رٍسی 7را   (غیز .

غَرت هطاّذُ خطا اس طزیق ارسال ایویل یا پیاهک اطالع رساًی کزدُ ٍ یا با  ساهاًِ در

 .هی کٌذ اجزای دستَری خاظ خطای پیص آهذُ را بزطزف

 

 پایص َّضوٌذ "رسذ"



 

با پاراهتزّا ٍ داضبَردّای هزبَط بِ  رسذ ساهاًِ

تجْیش ضذُ ٍ بِ غَرت  ABISساهاًِ هتوزکش باًکذاری 

، ABISّای اهادُ با ًػب ٍ راُ اًذاسی در کٌار ِ بست

قادر بِ ًظارت بز ػولکزد تواهی بخطْای آى در سطح 

ػاهل ٍ تجْیشات سخت افشاری سزٍر  ًزم افشار، سیستن

 :هیباضذ
 

 UI, Core   ٍDataBaseهاًیتَر سزٍر ّای  

,  Sqlserver , Oracle , Mysqlهاًیتَر پایگاُ دادُ ) 

)... 

 ّای پایگاُ دادُهاًیتَر کَئزی  

هاًیتَر ٍضؼیت ّای خاظ سزٍر ٍ پایگاُ دادُ اس  

 طزیق اسکزیپت

ّا در سزٍری خاظ با  Applicationهاًیتَر ارتباط با  

 هطخعدرگاُ 

 Tomcat, JMXّا ) Applicationّای  درگاُهاًیتَر  

)... , 

 logهاًیتَر فایل ّای  

 JMX Applicationهاًیتَر  

 

   ABISاهکاًات رسذ بزای 



 

ّا قابلیت  

 پیادُ ساسی سزیغ ٍ آساى

 

 ایجاد ضیفت ّای کاربزی

 

 

 غیز فؼال کزدى هاًیتَرّا در سهاًْای هطخع

 

 گشارش گیزی رٍساًِ، ّفتگی، هاّاًِ ٍ سهاًبٌذی ضذُ

 



 

 www.modernisc.com  :  تارًوا      

 info@modernisc.com:  الکتزًٍیکیپست  

 - 12(89+)01721444تلفي:   

 - 12(89+)99411727ًوابز:   

 01، پالک 98تْزاى، هیذاى گلْا، خیاباى جْاى آرا، خیاباى آدرس:   
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