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Sobre SolarWinds 

A SolarWinds, Inc desenvolve e comercializa várias ferramentas para gerenciamento, 
monitoramento e descoberta de redes para atender aos diversos requisitos dos atuais 
profissionais de gerenciamento e consultoria de rede. Os produtos da SolarWinds continuam a 
estabelecer parâmetros comparativos de qualidade e desempenho e posicionaram a empresa 
como líder em tecnologia de gerenciamento e descoberta de redes. A base de clientes da 
SolarWinds inclui mais de 45% dos clientes da Fortune 500 e clientes de mais de 90 países. 
Nossa rede de distribuidores parceiros de negócios globais excede 100 distribuidores e 
revendedores. 

Como entrar em contato com a SolarWinds 

Você pode entrar em contato com a SolarWinds de várias formas, entre elas: 

Equipe Informações de contato 

Vendas 

vendasbrasil@solarwinds.com 
www.solarwinds.com.br 
0800 095-9030 
 

Suporte Técnico www.solarwinds.com/support 

Fóruns de usuários www.thwack.com 

http://www.solarwinds.net/
http://www.solarwinds.net/support
file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion-NPM/www.thwack.com
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Biblioteca de documentação do SolarWinds Orion Network 
Performance Monitor 

Os documentos a seguir estão incluídos na biblioteca de documentação do SolarWinds Orion: 

Documento Finalidade 

Guia do 
administrador 

Oferece informações detalhadas sobre instalação, 
configuração e informações conceituais. 

Guia do 
administrador de 
componentes 
comuns do Orion 

Oferece informações conceituais, sobre instalação e 
configuração detalhadas relevantes a todos os produtos da 
família Orion. 

Guia de avaliação 
Fornece uma introdução aos recursos do Orion Network 
Performance Monitor e instruções para instalação e 
configuração inicial. 

Ajuda da página 
Oferece ajuda para cada janela na interface do usuário do 
Orion 

Guia rápido 
Fornece cenários de instalação, configuração e comuns 
para os quais o Orion oferece uma solução simples, mas 
poderosa. 

Notas de versão 
Fornece informações de última hora, problemas conhecidos 
e atualizações. As Notas de versão mais recentes podem 
ser encontradas em www.solarwinds.com.  

 

Convenções 

A documentação usa convenções consistentes para ajudá-lo a identificar itens em toda a 
biblioteca impressa e on-line. 

Convenção Especificação 

Negrito Itens de janela, inclusive botões e campos. 

Itálico Títulos de livros e CDs, nomes de variáveis, novos termos 

Fonte fixa 
Nomes de arquivos e diretórios, comandos e exemplos de 
código, texto digitado por você 

Colchetes, como em 
[valor] 

Parâmetros opcionais de comandos 

Chaves, como em 
{valor} 

Parâmetros obrigatórios de comandos 

OU lógico, como em 
valor1|valor2 

Parâmetros exclusivos de comandos, onde somente uma 
das opções pode ser especificada 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarwinds.net/
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Capítulo 1 

Introdução ao Orion Network Performance 
Monitor  

Conforme as redes continuam a ficar mais complexas, hospedando aplicativos, 
transportando mais dados e permitindo serviços críticos, o gerenciamento de 
rede se torna mais vital para as organizações. O Orion Network Performance 
Monitor (Orion NPM) oferece aos engenheiros de rede um aplicativo fácil de usar 
que proporciona visibilidade de seu desempenho de rede. A excelente proporção 
entre preço e desempenho do Orion NPM está direcionada a clientes 
empresariais médios a grandes, que esperam um valor significativo de seus 
produtos de gerenciamento de rede. 

Visão geral do Orion NPM 

O Orion NPM fornece uma plataforma abrangente para o gerenciamento de 
falhas e desempenho que permite coletar e visualizar intuitivamente a 
disponibilidade da rede e as estatísticas em tempo real e históricas de seu 
navegador Web. Durante o monitoramento, a coleta e a análise de dados 
obtidos de roteadores, comutadores, firewalls e servidores, o NPM oferece a 
você uma solução de monitoramento de rede dimensionável e simples de usar 
para profissionais de TI que lidam com redes de qualquer porte. Para obter as 
atualizações mais recentes sobre os recursos disponíveis no Orion NPM, 
consulte Novos recursos do Orion NPM nas Notas de versão do Orion NPM. 

Visão geral dos recursos do Orion NPM 

http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/ReleaseNotes/releaseNotes.htm#OrionNPMFeaturesCurrent
http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/ReleaseNotes/releaseNotes.htm
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A tabela a seguir fornece as descrições e os benefícios detalhados de alguns 
dos vários recursos que tornam o Orion NPM uma solução única para o 
monitoramento da rede.  

Recurso Descrição do recurso Benefício 

Grupos e 
dependências 

Os grupos permitem organizar logicamente 
os objetos monitorados, 
independentemente do tipo ou da 
localização dos dispositivos, e as 
dependências permitem representar de 
forma mais fidedigna o que realmente se 
sabe sobre sua rede, eliminando disparos 
de alertas por "falsos positivos" e 
fornecendo percepção mais precisa do 
status de objetos de rede monitorados. 

A capacidade de 
definir os grupos de 
dispositivos e as 
dependências permite 
que você gerencie sua 
rede com mais 
eficácia. 

Poller sem fio 
integrado 

Um poller de dispositivos sem fio integrado 
permite aproveitar os alertas, os relatórios 
e os recursos do console Web 
comprovados do Orion NPM. 

Monitore e gerencie os 
pontos de acesso 
dinâmicos e 
autônomos sem fio do 
mesmo modo que 
monitora os 
dispositivos 
conectados 
fisicamente à rede. 

Monitoramento 
Cisco 
EnergyWise 

A tecnologia Cisco EnergyWise permite 
visualizar os dados de gerenciamento de 
dispositivos EnergyWise para medir, gerar 
relatórios e reduzir a energia usada por 
dispositivos conectados a comutadores 
com recursos EnergyWise. 

Gerencie o consumo 
de energia com 
responsabilidade em 
toda a empresa 

Monitoramento 
do datacenter 

O Orion NPM oferece relatórios 
predefinidos, visualizações do console 
Web e recursos personalizados 
especificamente para fornecer dados de 
desempenho sobre Sistemas de 
Computação Unificados (UCS) da Cisco e 
dispositivos Fiber Channel produzidos pela 
Cisco MDS, Brocade e McData. 

Tenha percepção 
imediata do status e 
do desempenho de 
seu data center. 

Network Atlas 
com 
ConnectNow 

O Network Atlas, o aplicativo de 
mapeamento de rede do Orion, permite 
criar mapas de sua rede aninhados e de 
várias camadas para Web, totalmente 
personalizáveis, para acompanhar 
visualmente o desempenho de qualquer 
dispositivo em qualquer localidade em toda 
a sua rede em tempo real. O recurso 
ConnectNow extrai os links 
automaticamente entre nós físicos 
conectados diretamente detectados em 
sua rede. 

Fique informado 
rapidamente sobre a 
integridade de toda a 
sua rede. 
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Recurso Descrição do recurso Benefício 

Modo de porta 
não conectável 

Designe portas como não conectáveis para 
evitar o recebimento de alertas 
desnecessários quando os usuários 
removerem ou desligarem os dispositivos 
conectados.  

Diferencie as portas de 
laptops e PCs de baixa 
prioridade das portas 
de infraestrutura mais 
importantes. 

Interface 
intuitiva do tipo 
apontar e clicar 

Os usuários podem visualizar remotamente 
informações sobre disponibilidade, falhas e 
desempenho da rede em uma interface 
baseada em Web totalmente 
personalizável, com gráficos detalhados, 
tabelas e listas. 

Dedique seu tempo ao 
gerenciamento da rede 
e não à gestão do 
software de 
gerenciamento da 
rede. 

Implementação 
do tipo "faça 
você mesmo" 

A implementação do Orion NPM é simples. 
Primeiro, instale e configure o Orion NPM, 
em seguida, descubra sua rede 
automaticamente. Por fim, comece o 
monitoramento de sua rede em menos de 
uma hora. Tudo sem pagar nenhum 
consultor. 

Comece você mesmo 
a monitorar sua rede 
imediatamente em vez 
de ouvir consultores 
falando sobre ela. 

Mecanismo 
avançado de 
alertas 

Configure rapidamente os alertas para 
eventos correlacionados, condições 
prolongadas e escalonamentos sem 
acordar às 3 da manhã para revisar as 
notificações desnecessárias. 

Mantenha sua 
sanidade recebendo 
apenas os alertas de 
problemas genuínos. 

Monitoramento 
da infraestrutura 
do VMware 

Monitore os servidores, data centers e 
clusters do VMware, incluindo o VMware 
ESX e ESXi, Virtual Center e quaisquer 
máquinas virtuais (MVs) hospedadas por 
servidores ESX em sua rede. Os recursos 
disponíveis incluem listas de MVs em 
servidores ESXi e ESX selecionados, 
detalhes de desempenho dos servidores 
ESXi e ESX e das MVs hospedadas, além 
de gráficos e relatórios pertinentes. 

Saiba se os recursos 
de sua rede virtual 
apresentam bom 
desempenho a 
qualquer instante. 

Comunidade 
thwack.com 
Integração 

O Orion NPM incorpora a thwack.com, a 
comunidade on-line da SolarWinds 
composta de milhares de engenheiros de 
rede, para oferecer aos usuários respostas 
imediatas a problemas de rede. Os 
usuários podem compartilhar os recursos 
do Orion NPM, como os pollers universais 
de dispositivos e os modelos de 
aplicativos. 

Relaxe ao saber que 
você nunca terá que 
investigar um 
problema de rede 
sozinho outra vez. 

Criador de 
relatórios 

Forneça relatórios de rede personalizados 
a gerentes, fornecendo a eles as 
informações que desejam com precisão, 
sem inundá-los com dados 
desnecessários. 

Vá para casa mais 
cedo configurando a 
geração automática de 
relatórios precisos. 
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Recurso Descrição do recurso Benefício 

Interceptação 
integrada e 
servidor Syslog 

Configure alertas com a capacidade de 
receber, processar, encaminhar e enviar 
mensagens do Syslog e de interceptação. 

Economize tempo. 
Acesse informações 
em uma única 
interface em vez de 
consultar várias 
máquinas. 

Controle de 
acesso baseado 
em funções 

Estabeleça contas únicas e especifique as 
informações exibidas na interface do Orion 
NPM referentes a departamentos, grupos 
ou usuários específicos. 

Relaxe, pois você 
pode limitar o acesso 
de usuário a áreas ou 
visões específicas da 
rede.  

Exibição da 
solução de 
problemas com 
dispositivos 

Solucione problemas em dispositivos de 
rede facilmente a partir de um único 
console Web que exibe a carga da CPU, o 
espaço em disco e o uso da memória. 

Economize tempo 
investigando 
problemas com 
dispositivos a partir de 
uma única exibição 
abrangente de status 
de dispositivos. 

Integração 
aberta 

Confie em um banco de dados aberto do 
Microsoft® SQL Server, MIBs e protocolos 
padrão do setor. 

Seu Orion NPM tem o 
suporte de normas 
testadas em 
empresas. 

Administração 
intuitiva da Web 
 

Com a premiada interface intuitiva do 
Console Web do Orion, agora os usuários 
podem conduzir tarefas administrativas, 
como adicionar e excluir dispositivos de 
qualquer lugar na rede. 

Economize tempo. 
Conclua as tarefas do 
Orion NPM 
remotamente sem que 
os usuários tenham 
que realizar o RDP no 
host do Orion. 

Poller universal 
de dispositivos 
 

Adicione facilmente os dispositivos com 
recursos de SNMP ao banco de dados de 
monitoramento e colete informações 
detalhadas armazenadas nas tabelas MIB 
dos dispositivos. Também é possível 
converter e combinar facilmente os dados 
pesquisados usando o Assistente de 
transformação de MIB para escolher 
exatamente como deseja que os dados de 
sua rede sejam exibidos. 

Monitore dispositivos 
antigos ou novos sem 
preocupações e 
consulte informações 
mais detalhadas sobre 
o dispositivo. 

Assistente de 
Transformação 
de MIB 

Converta e combine valores de MIB a partir 
do poller universal de dispositivos para 
personalizar os dados para gráficos, 
alertas e relatórios. Escolha em uma lista 
de transformações comuns ou crie suas 
próprias fórmulas de vários MIB. 

Veja os dados do MIB 
em um formato de fácil 
interpretação. 
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Recurso Descrição do recurso Benefício 

Console Web 
personalizável 

Importe o código HTML para a interface 
do Orion NPM e crie visualizações e 
telas altamente personalizadas. 

Acesse as páginas 
HTML favoritas sem 
sair do Orion NPM. 

Módulos 
expansíveis 

Com os módulos adicionais, o Orion 
NPM pode analisar o tráfego de rede 
usando o NetFlow Traffic Analyzer, 
fornecer análise de VoIP usando o VoIP 
Monitor e monitorar as redes sem fio 
usando o Wireless Network Monitor. 

Expanda sua 
implantação existente 
do Orion NPM para 
adicionar recursos em 
vez de implantar o 
software autônomo. 

Mecanismos de 
capacidade de 
dimensionamento 

Dimensione o Orion NPM para 
acomodar o crescimento da rede com 
um mecanismo standby dinâmico, vários 
mecanismos de polling e servidores Web 
adicionais. 

Gerencie o 
crescimento de sua 
rede em vez de sua 
solução de 
monitoramento de 
rede. 

Propriedades 
personalizadas 

Crie e use propriedades personalizadas 
para rastrear e emitir relatórios sobre 
informações de negócios e de rede 
usando uma lista predefinida ou campos 
personalizados, como CRM, 
Desenvolvimento, E-mail, RH e Web. 

Mantenha várias 
unidades de negócios 
informadas sobre seus 
status de rede de 
forma proativa. 

Notificações de 
atualizações de 
produtos 

Notificação automática e regular de 
atualizações para aplicativos Orion 
instalados assim que estiverem 
disponíveis na SolarWinds.  

As atualizações de 
produtos podem incluir 
upgrades, service 
packs e hotfixes. 

Blog da equipe do 
produto Orion 

Permaneça em contato com as pessoas 
que desenvolvem os produtos da família 
Orion. Siga o Blog da equipe do produto 
Orion no thwack, a comunidade on-line 
de usuários da SolarWinds. 

Aprenda a ampliar e 
otimizar sua instalação 
do Orion para melhor 
atender a suas 
necessidades. 

 

Como o Orion Network Performance Monitor funciona 

Por meio da comunicação e da coleta de dados de ICMP, SNMP, WMI e Syslog, 
o NPM monitora continuamente a saúde e o desempenho de sua rede e faz isso 
sem interferir nas funções críticas dos dispositivos de sua rede. 

Diferente de muitos outros produtos de monitoramento de rede, o Orion NPM 
ajuda você a manter o desempenho geral de sua rede dos seguintes modos: 

 O Orion NPM não instala agentes externos em seus servidores essenciais 
para a missão 

 O Orion NPM não emprega serviços que consumam recursos vitais de 
aplicações críticas 
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 O Orion NPM não instala nenhum código em dispositivos de rede 
monitorados. O código não gerenciado ou desatualizado pode abrir brechas 
de segurança em sua rede. 

Após a instalação do Orion NPM, é possível automatizar a descoberta de sua 
rede e simplesmente adicionar novos dispositivos à medida que você os 
adiciona a sua rede. O NPM armazena as informações reunidas em um banco 
de dados SQL (o banco de dados da SolarWinds) e fornece um console Web 
amigável e altamente personalizável onde se pode visualizar os status atuais e 
históricos da rede. 

O procedimento e o diagrama a seguir contêm uma descrição de como o 
SolarWinds NPM monitora sua rede. 

 

1. Depois que o Network Sonar Discovery tiver preenchido o banco de dados 
do SolarWinds com os objetos de rede que deseja monitorar, as informações 
sobre nós e volume são passadas para a Camada de negócios. 

2. A Camada de negócios passa as informações sobre nós e volumes para o 
Collector Polling Controller e fornece informações de licenciamento para o 
Serviço de informações da SolarWinds (SWIS). 

3. O Collector Polling Controller cria as tarefas de polling necessárias e, em 
seguida, as passa para o Job Engine v2. 

4. O Job Engine v2 executa as tarefas de polling solicitadas usando o SNMP, o 
ICMP e o WMI, conforme configurados no Network Sonar Discovery. 
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Observação: todos os outros módulos da SolarWinds executam o polling 
desse modo também. 

5. Em seguida, o Job Engine v2 passa os resultados de todas as tarefas de 
polling solicitadas para o Collector Polling Controller. 

6. O Collector Polling Controller coloca todos os resultados do polling na Fila 
de Mensagens da Microsoft (MSMQ). 

7. O Collector Data Processor extrai os resultados de polling do MSMQ, em 
seguida executa estas operações: 

a. O Collector Data Processor executa todos os cálculos necessários, em 
seguida insere esses resultados "preparados" no banco de dados do 
SolarWinds.  

b. O Collector Data Processor verifica se há alguma dependência existente 
no SolarWinds Information Service (SWIS) que esteja definida para os 
nós pesquisados. 

c. O Collector Data Processor verifica os resultados do polling em relação 
às definições básicas de alertas existentes para determinar se algum 
alerta básico e as ações correspondentes devem ser disparados.  

Soluções SolarWinds relacionadas 

Com soluções SolarWinds adicionais, os recursos de gerenciamento do Orion 
NPM podem ser ampliados facilmente para abranger aplicativos, espaço de 
endereços IP e gerenciamento da configuração de dispositivos, bem como para 
o monitoramento do desempenho da LAN e da WAN, da seguinte forma: 

Engineer's Toolset 

O Engineer's Toolset é uma coletânea de poderosas ferramentas de rede. 
Todas elas podem ser acessadas facilmente por meio de um inovador 
Workspace Studio para resolver problemas rapidamente direto da área de 
trabalho. Com o Workspace Studio, você pode organizar suas ferramentas 
para enfrentar os desafios da solução de problemas e, em seguida, chamar 
esse espaço de trabalho novamente com um clique quando precisar dele, 
economizando valioso tempo de configuração. O gerenciamento de 
credenciais compartilhadas economiza ainda mais tempo já que você alterna 
facilmente entre as ferramentas que precisa sem ter que inserir as 
credenciais novamente. Para obter mais informações, consulte "Engineer's 
Toolset" em solarwinds.com. 

http://www.solarwinds.com/products/toolsets/engineer.aspx
http://www.solarwinds.com/products/toolsets/engineer.aspx
http://www.solarwinds.com/
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IP Address Manager 

O IP Address Manager (IPAM) oferece gerenciamento fácil e acessível de 
endereços IP, unificado com dados de monitoramento de desempenho para 
fornecer a você uma visão abrangente da integridade da rede. De um local 
único e centralizado, use o IPAM para criar, programar e compartilhar 
relatórios do IPAM para gerenciar todo o seu espaço de endereços IP. Para 
obter mais informações, consulte "IP Address Manager" em solarwinds.com. 

IP SLA Manager (antigo Orion VoIP Monitor) 

O IP SLA Manager gera uma poderosa solução de monitoramento de rede 
para identificar problemas de desempenho específicos do site e 
relacionados à WAN do ponto de vista de cada um de seus sites remotos. 
Com o IP SLA Manager, você pode começar a usar rapidamente a 
tecnologia Cisco® IP SLA com a instalação automática do IP SLA e pode 
ficar de olho em suas principais métricas de desempenho da WAN, inclusive 
jitter e MOS do Cisco VoIP. Para obter mais informações, consulte "IP SLA 
Manager" em solarwinds.com. 

Log & Event Manager 

O SolarWinds Log & Event Manager (LEM) gera poderosos recursos SIEM 
em um dispositivo virtual muitíssimo acessível e fácil de implementar. O LEM 
combina análise de logs em tempo real, correlação de eventos e uma 
inovadora abordagem à pesquisa de TI para gerar a visibilidade, a 
segurança e o controle que você precisa para identificar e resolver 
problemas rapidamente a fim de garantir a conformidade com normas 
internas e externas e alcançar a defesa proativa da rede. Para obter mais 
informações, consulte "Log & Event Manager" em solarwinds.com. 

Network Configuration Manager 

A integração do console Web entre o NPM e o Network Configuration 
Manager (NCM) oferece a você percepção em tempo real das mudanças 
que ocorrem em dispositivos em todas as áreas de sua rede. O NCM 
funciona com o NPM Syslog Server e o NPM Trap Receiver para registrar 
em log os eventos de mudança de configuração e notificar você com alertas 
personalizados, fornecendo detecção de mudanças em tempo real pelas 
infraestruturas de rede de vários fornecedores. Para obter mais informações, 
consulte "Network Configuration Manager" em solarwinds.com. 

http://www.solarwinds.com/products/orion/ip-address-manager/ip-address-management.aspx
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/products/ip-sla-monitoring/info.aspx
http://www.solarwinds.com/products/ip-sla-monitoring/info.aspx
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/products/log-management/log-management.aspx
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/products/orion/configuration_manager/info.aspx
http://www.solarwinds.com/
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NetFlow Traffic Analyzer 

O NetFlow Traffic Analyzer (NTA) converte dados de tráfego padrão do 
NetFlow em gráficos de fácil interpretação e tabelas que revelam 
exatamente como sua rede corporativa é usada, quem está usando a rede e 
quanta largura de banda da rede estão consumindo. Um recurso avançado 
de mapeamento de aplicativos correlaciona o tráfego que chega das portas 
designadas, IPs de origem, IPs de destino e até mesmo protocolos com 
nomes de aplicativos que você pode reconhecer facilmente. O NTA facilita 
obter uma visão abrangente do seu tráfego de rede, encontrar os 
afunilamentos e desligar os grandes consumidores de largura de banda. 
Para obter mais informações, consulte "NetFlow Traffic Analyzer" em 
solarwinds.com. 

Server & Application Monitor 

O SolarWinds Server & Application Monitor, antigamente conhecido como 
Application Performance Monitor (APM), permite que você monitore 
aplicativos em sua rede sem ter que implantar agentes, contratar consultores 
caros ou sofrer em longos ciclos de implantação. Com o monitoramento sem 
agentes para centenas de tipos de aplicativos e produtos de hardware, o 
Server & Application Monitor oferece o gerenciamento, os alertas e os 
relatórios que você precisa para que você trabalhe no máximo desempenho, 
fornecendo profunda percepção de sua infraestrutura física e virtual, 
hardware, estatísticas de aplicativos, processos e desempenho de S/O. Para 
obter mais informações, consulte "Server & Application Monitor" em 
solarwinds.com. 

Storage Manager 

O SolarWinds Storage Manager otimiza o desempenho e a capacidade de 
sua infraestrutura de armazenamento física e virtual e gera visibilidade e 
percepção de como sua infraestrutura de armazenamento se mapeia para 
seu ambiente virtualizado. E, diferente de ferramentas de gerenciamento de 
elementos provenientes de fornecedores de hardware de armazenamento, o 
Storage Manager oferece a você uma visão abrangente em tempo real do 
status de toda sua SAN de vários fornecedores, tudo em um único painel de 
vidro. Para obter mais informações, consulte "Storage Manager" em 
solarwinds.com. 

http://www.solarwinds.com/products/network-traffic-analyzer/info.aspx
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/products/orion/application_monitor/application-performance-monitoring.aspx
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/products/storage-management/
http://www.solarwinds.com/
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Synthetic End User Monitor 

O Synthetic End User Monitor gera todo o poder e a capacidade de 
dimensionamento necessários para acompanhar o tempo de resposta e a 
integridade de seus aplicativos e sites Web críticos. Encontre e corrija 
problemas antes que afetem seus usuários. O gravador do Synthetic End 
User Monitor captura todas as etapas envolvidas em uma transação e as 
salva em um teste que pode ser executado tão frequentemente quanto a 
cada minuto, assim você pode executar os testes sintéticos de transações a 
partir da nuvem, sempre que precisar. Para obter mais informações, 
consulte "Synthetic End User Monitor" em solarwinds.com. 

User Device Tracker 

O SolarWinds User Device Tracker (UDT) torna fácil encontrar 
instantaneamente um computador e recuperar o nome de usuário, o nome 
do comutador, a porta, a descrição da porta, a VLAN e muito mais. Basta 
pesquisar pelo nome de usuário, endereço IP, nome de host ou endereço 
MAC e o SolarWinds User Device Tracker encontrará rapidamente a 
localização atual de seu dispositivo. Se o dispositivo não estiver conectado à 
rede atualmente, os dados históricos mostrarão a última localização 
conhecida. É possível até mesmo configurar um alerta que o notificará 
quando o dispositivo for conectado. Para obter mais informações, consulte 
"User Device Tracker" em solarwinds.com. 

Virtualization Manager 

O SolarWinds Virtualization Manager conduz você dos primeiros estágios da 
implantação da virtualização até a implementação de iniciativas de nuvem 
privada e TI Como Serviço. Nossa abordagem unificada ao planejamento de 
capacidade do VMware e do Microsoft Hyper-V, o controle da difusão de 
MVs, o monitoramento de desempenho, o gerenciamento de configurações 
e a automação de chargebacks facilita assumir o controle de seu ambiente 
virtualizado, independentemente de você gerenciar algumas máquinas 
virtuais ou uma nuvem corporativa do tamanho de um pequeno planeta. 
Para obter mais informações, consulte "Virtualization Manager" em 
solarwinds.com. 

 

 

 

 

 

http://www.solarwinds.com/products/seum/application-monitoring-software.aspx
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/products/user-device-tracker/
http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/products/virtualization-manager/
http://www.solarwinds.com/
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Capítulo 2 

Instalação do Orion Network Performance 
Monitor 

Orion O Network Performance Monitor (Orion NPM) oferece uma instalação 
simples e com o uso de assistente. Para um produto de categoria corporativa, os 
requisitos são nominais. O Orion NPM  pode coletar dados e informações 
detalhadas de qualquer dispositivo habilitado para WMI ou habilitado para SNMP 
versão 3 ou anterior, incluindo roteadores, comutadores, firewalls e servidores. 

Licenciamento do Orion Network Performance 
Monitor 

O Orion NPM é licenciado de acordo com o maior número dos três tipos a seguir 
de elementos de rede monitorados:  

Nós 

Os nós incluem dispositivos inteiros, por exemplo, roteadores, comutadores, 
servidores virtuais e físicos, pontos de acesso e modems. 

Interfaces 

As interfaces incluem portas de comutação, interfaces físicas, interfaces 
virtuais, subinterfaces, VLANs e qualquer outro ponto único de tráfego de 
rede. 

Volumes 

Os volumes são equivalentes aos discos lógicos que você está monitorando. 

Níveis de licenciamento do NPM 

A lista a seguir fornece os diferentes tipos de licença do Orion disponíveis: 

 Uma licença SL100 permite que você monitore até 100 nós, 100 interfaces e 
100 volumes (total de 300 elementos). 

 Uma licença SL250 permite que você monitore até 250 nós, 250 interfaces e 
250 volumes (total de 750 elementos). 

 Uma licença SL500 permite que você monitore até 500 nós, 500 interfaces e 
500 volumes (total de 1.500 elementos). 



SolarWinds Orion Network Performance Monitor  Guia de avaliação 
 

 
12  Como usar o Orion NPM 

 Uma licença SL2000 permite que você monitore até 2.000 nós, 
2.000 interfaces e 2.000 volumes (total de 6.000 elementos). 

 Uma licença SLX permite que você monitore um número praticamente 
ilimitado de elementos. Para obter mais informações, consulte 
"Dimensionamento de servidores" na página 17. 

O tamanho do banco de dados aumenta com a adição de elementos 
monitorados. Dependendo do número de elementos e da qualidade de tráfego 
que flui através dos elementos em sua rede, o monitoramento bem-sucedido de 
mais de 8.000 objetos pode exigir a adição de mais mecanismos de polling. Para 
obter mais informações sobre a adição de mecanismos de polling, consulte 
"Gerenciamento de mecanismos de polling do Orion NPM " no Guia do 
administrador do SolarWinds Orion Network Performance Monitor. 

Licenciamento do NPM com outros produtos SolarWinds 

Sua licença do NPM interage adicionalmente com suas outras licenças do 
SolarWinds. Por exemplo, se você tiver a NPM SL500 (500 nós e 500 volumes) 
instalada com a APM AL50, você pode monitorar 550 nós (500 nós NPM + 50 
nós APM), 500 interfaces, 550 volumes (correspondentes ao número de nós) e 
50 aplicativos. 

Requisitos do Orion NPM 

A SolarWinds recomenda a instalação do Orion NPM em seu próprio servidor, 
com o banco de dados do Orion hospedado separadamente em seu próprio 
Servidor SQL. Não há suporte para a instalação de vários servidores Orion, 
inclusive o Orion NPM, o Orion Server & Application Monitor e o Orion Network 
Configuration Manager usando o próprio banco de dados.  

Observação: qualquer e todos os Mecanismos de polling adicionais e os 
Servidores Web adicionais devem usar a mesma versão do Orion NPM que está 
instalada no servidor Orion principal. 

As seções a seguir fornecem os requisitos específicos: 

 Servidor Orion: requisitos de software 

 Requisitos de hardware do servidor Orion 

 Requisitos para máquinas e servidores virtuais 

 Requisitos para o servidor de banco de dados do Orion (SQL Server) 

 Componentes adicionais necessários 

 

file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion-NPM/OrionAdministratorGuide.doc%23ManagingOrionNPMPollingEngines
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Servidor Orion: requisitos de software 

A tabela a seguir lista os requisitos mínimos e as recomendações de software. 

Software Requisitos 

Sistema 
operacional 

Windows Server 2003 SP2 incluindo R2, 32 ou 64 bits, com IIS no modo de 
32 bits  
Windows Server 2008 SP2 incluindo R2 SP1 
O IIS e o MSMQ devem estar instalados. A SolarWinds recomenda que os 
administradores do Orion tenham privilégios de administrador local para 
garantir a plena funcionalidade das ferramentas locais do Orion. As contas 
com limitação de uso do Console Web Orion não exigem privilégios de 
administrador. 
Observações: 

 a SolarWinds não oferece suporte a instalações de produção dos produtos 
Orion em sistemas Windows XP, Windows Vista ou Windows 7. 

 o Orion NPM não é compatível com instalações do Internet Information 
Services versão 6.0 (IIS6) que utilizam ambientes Web. 

Idiomas do 
sistema 
operacional 

Inglês (britânico ou norte-americano) 
Alemão 
Japonês 
Chinês simplificado 

Versão do 
endereço IP  

IPv4 ou IPv6 implementados como pilha dupla. Para obter mais informações, 
consulte "RFC 4213 - Mecanismos básicos de transição para hosts e 
roteadores IPv6". 
Observação: atualmente, a notação CIDR não é compatível com endereços 
IPv6. 

Portas de 
aplicativos 

161, 162, 443 (SNMP). Os servidores VMware ESX/ESXi são consultados 
pela 443. 
514 (UDP) para transmissão de mensagens do Syslog 162 (SNMP) para 
interceptações de SNMP. 
17777 (TCP) aberta para tráfego de módulo do Orion 
17778 (HTTPS) aberta para acessar a API de Serviços de Informação da 
SolarWinds 
17779 (HTTP e HTTPS) para a Integração do Conjunto de Ferramentas da 
SolarWinds  

Servidor 
Web 

Microsoft IIS, versão 6.0 ou superior, no modo de 32 bits. 
As especificações de DNS exigem que os nomes de hosts sejam compostos 

de caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9), o sinal de subtração (-) e pontos 

(.). Os caracteres de sublinhado (_) não são permitidos. Para obter mais 

informações, consulte "RFC 952 - Especificação da tabela de hosts de 
Internet do DOD" 
Aviso: as contas do Windows a seguir, configuradas pelo IIS 6.0 no Windows 
Server 2003 com suas configurações padrão de segurança, são necessárias: 

 IUSR_<nome do host>, SOMENTE como membro do 
grupo Convidados. 

 IWAM_<nome do host>, SOMENTE como membro do grupo IIS_WPG . 
Se essas contas forem desativadas ou se as configurações padrões delas 
forem alteradas, a operação de sua instalação do Orion poderá ser afetada 
de forma negativa. A SolarWinds recomenda enfaticamente que essas contas 
e suas configurações não sejam alteradas. 
Observações: 

 A SolarWinds não oferece suporte nem permite instalações do SolarWinds 
Orion NPM em controladores de domínio. 

http://tools.ietf.org/html/rfc4213
http://tools.ietf.org/html/rfc4213
http://tools.ietf.org/html/rfc952
http://tools.ietf.org/html/rfc952
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Software Requisitos 

 A SolarWinds não recomenda nem oferece suporte à instalação de 
qualquer produto Orion no mesmo servidor ou usando o mesmo servidor 
de banco de dados que o servidor Research in Motion (RIM) Blackberry. 

.NET 
Framework 

Recomenda-se o .NET Framework 3.5 SP1 versão 3.5. 

Web 
Console 
Browser 

Microsoft Internet Explorer versão 7 ou superior com scripts ativos 
Mozilla Firefox 3.5 ou superior (a integração do conjunto de ferramentas não 
é compatível com o Firefox) 
Google Chrome 8 ou superior 
Observação: o JavaScript deve estar ativado em todos os navegadores para 
garantir a plena funcionalidade do console Web. 

Requisitos de hardware do servidor Orion 

A tabela a seguir lista os requisitos mínimos e as recomendações de hardware. 

Observação: os requisitos de hardware estão relacionados pelo nível de licença 
do Orion NPM. 

Hardware SL100, SL250 ou SL500 SL2000 SLX 

Velocidade 
da CPU 

2,0 GHz 2,4 GHz 3,0 GHz 

Observação: é necessário um processador dual-core, mas recomenda-se 
um processador quad-core. A Extensão de Endereço Físico (PAE) não deve 
ser ativada. 

Espaço em 
disco rígido 

2,5 GB 5 GB 20 GB 

Observação: recomenda-se uma unidade RAID 1 para o sistema operacional 
do servidor, a instalação do Orion e arquivos tempdb. O Orion exige, no 
mínimo, 1,5 GB para o mecanismo de tarefas, o serviço de informações, o 
banco de dados MIB e outros arquivos necessários. O instalador do Orion 
precisa de 1 GB na unidade em que as variáveis temporárias do sistema 
Windows ou de usuário são armazenadas. De acordo com os padrões do 
Windows, pode ser necessário instalar alguns arquivos comuns na mesma 
unidade que o sistema operacional de seu servidor.  

Memória 3 GB 4 GB 8 GB 

Requisitos para máquinas e servidores virtuais 

As instalações do Orion em máquinas virtuais do VMware e em Microsoft Virtual 
Servers têm suporte total se os seguintes requisitos mínimos forem atendidos 
para cada MV. 
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Observações: 

 A SolarWinds recomenda enfaticamente que você mantenha seu banco de 
dados do SQL Server em um servidor físico separado. 

 A SolarWinds não oferece suporte nem permite instalações do SolarWinds 
Orion NPM em controladores de domínio. 

Configuração de 
MVs 

Requisitos do Orion por nível de licença 

SL100, SL250 ou 
SL500 

SL2000 SLX 

Velocidade da CPU 2,0 GHz 2,4 GHz 3,0 GHz 

Alocado 
Espaço em disco 
rígido 

2,5 GB 5 GB 20 GB 

Observação: devido a requisitos intensos de E/S, o SQL Server 
deve ser hospedado em um servidor físico separado, configurado 
como RAID 1+0. O RAID 5 não é recomendado para o disco rígido 
do SQL Server. 

Memória 3 GB 4 GB 8 GB 

Interface de rede 

Cada máquina virtual na qual o Orion está instalado deve ter sua 
própria placa de rede dedicada.  
Observação: como o Orion usa o SNMP para monitorar sua rede, 
se você não for capaz de dedicar uma placa de interface de rede a 
seu servidor Orion, poderá haver lacunas no monitoramento de 
dados em função da baixa prioridade geralmente atribuída ao 
tráfego do SNMP. 

 

Requisitos para o servidor de banco de dados do Orion 
(SQL Server) 

A tabela a seguir lista os requisitos de software e hardware do servidor de banco 
de dados do Orion. Os níveis de licença do Orion NPM são fornecidos como 
referência. 
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Requisitos SL100, SL250 ou SL500 SL2000 SLX 

SQL Server 

A SolarWinds oferece suporte para as seguintes versões, com os service 
packs mais recentes: 
 SQL Server 2005 Express, Standard ou Enterprise 
 SQL Server 2008 Express, Standard ou Enterprise 
 SQL Server 2008 R2 Express, Standard ou Enterprise 
Observações: 
 A SolarWinds recomenda enfaticamente que seus servidores 

SolarWinds sejam mantidos fisicamente separados de seu servidor 
SQL.  

 O SQL Server Express Edition 3.5 SP2 tem suporte somente nas 
avaliações do Orion. 

 Devido a efeitos de latência, a SolarWinds não recomenda a 
instalação do SQL Server e do servidor Orion ou mecanismo de 
polling adicional em locais diferentes em uma WAN. Para obter mais 
informações, consulte o artigo da Base de Conhecimento da 
SolarWinds "Posso instalar meu servidor Orion ou mecanismo de 
polling adicional em meu banco de dados Orion (SQL Server) em 
diferentes locais em uma WAN?” 

 A autenticação no modo misto ou SQL deve ter suporte. 
 Se você estiver gerenciando seu banco de dados Orion, a SolarWinds 

recomenda que você instale o componente SQL Server Management 
Studio. 

 Se o seu produto Orion NPM instalar o SQL Server System CLR 
Types, será necessária uma reinicialização manual do serviço SQL 
Server para seu banco de dados Orion. 

 Use a declaração de seleção de banco de dados a seguir para 
verificar sua versão do SQL Server, service pack ou nível de versão e 
edição: 

select SERVERPROPERTY ('productversion'), 

SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY 

('edition') 

Agrupamento 
do SQL Server 

Inglês com ajuste de agrupamento SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 
Inglês com ajuste de agrupamento SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS 
Alemão com ajuste de agrupamento German_PhoneBook_CI_AS 
Japonês com ajuste de agrupamento Japanese_CI_AS 
Chinês simplificado com ajuste de agrupamento Chinese_PRC_CI_AS 

Velocidade da 
CPU 

2,0 GHz 2,4 GHz 3,0 GHz 

Espaço em 
disco rígido 

2 GB 5 GB 20 GB 

Observação: em função dos requisitos de E/S intensa, recomenda-se 
enfaticamente uma unidade RAID 1+0 para o banco de dados do SQL 
Server e para os arquivos de dados e de log do Orion. O RAID 5 não é 
recomendado para o disco rígido do SQL Server. O instalador do Orion 
precisa de, no mínimo, 1 GB na unidade em que as variáveis temporárias 
do sistema Windows ou de usuário são armazenadas. De acordo com os 
padrões do Windows, pode ser necessário instalar alguns arquivos 
comuns na unidade que o sistema operacional de seu servidor se 
encontra. 

Memória 

2 GB 3 GB 4 GB 

Observação: a SolarWinds recomenda uma RAM adicional, de até 8 GB, 
para instalações da SAM que incluam mais de 1.000 monitores. 

.NET 
Framework 

Recomenda-se o .NET Framework 3.5 SP1 versão 3.5. 
Versão 4.0. São necessárias as versões 3.5 e 4.0. 

http://knowledgebase.solarwinds.com/kb/questions/1809/Can+I+install+my+Orion+server+or+Additional+Polling+Engine+and+my+Orion+database+%28SQL+Server%29+in+different+locations+across+a+WAN%3F
http://knowledgebase.solarwinds.com/kb/questions/1809/Can+I+install+my+Orion+server+or+Additional+Polling+Engine+and+my+Orion+database+%28SQL+Server%29+in+different+locations+across+a+WAN%3F
http://knowledgebase.solarwinds.com/kb/questions/1809/Can+I+install+my+Orion+server+or+Additional+Polling+Engine+and+my+Orion+database+%28SQL+Server%29+in+different+locations+across+a+WAN%3F
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Componentes adicionais necessários 

O Assistente de Instalação do Orion instala os seguintes componentes x86 
necessários se não forem encontrados em seu servidor de banco de dados do 
Orion: 

 Tipos do Common Language Runtime (CLR) do sistema SQL Server. Os 
produtos Orion usam procedimentos armazenados seguros de CLR do SQL 
para operações de dados selecionadas e não voltadas a negócios a fim de 
melhorar o desempenho geral. 

 Microsoft SQL Server Native Client 

 Microsoft SQL Server Management Objects 

Dimensionamento de servidores 

Orion NPMO Orion NPM pode monitorar redes de qualquer tamanho, desde 
pequenas LANs a WANs corporativas e de provedores de serviços maiores. A 
maioria dos sistemas Orion tem bom desempenho em servidores de 3,0 GHz 
com 3 GB de RAM, usando as configurações padrão do mecanismo de polling. 
Contudo, ao monitorar redes maiores, você deve dar um pouco mais de atenção 
às configurações de hardware e do sistema. Para obter mais informações, 
consulte "Dimensionamento de servidores" no Guia do administrador do 
SolarWinds Orion Network Performance Monitor. 

Requisitos de SNMP para dispositivos monitorados 

O Orion NPM pode monitorar qualquer dispositivo com SNMPv1, SNMPv2c ou 
SNMPv3 em sua rede. Consulte a documentação de seu dispositivo ou um 
representante técnico do fabricante de seu dispositivo para adquirir instruções 
específicas para a configuração do SNMP em seu dispositivo. 

Os pontos a seguir devem ser considerados ao configurar seus dispositivos de 
rede com SNMP para monitoramento: 

 Para monitorar adequadamente os dispositivos em sua rede, é necessário 
ativar o SNMP em todos os dispositivos com recursos de comunicação 
SNMP. 

 Os dispositivos baseados em Unix usam a configuração do Net-SNMP 
versão 5.5 ou superior que seja específica ao tipo de sistema operacional 
baseado em Unix em uso. 

file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion-NPM/OrionAdministratorGuide.doc%23ServerSizing
http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/OrionNPMAdministratorGuide.pdf
http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/OrionNPMAdministratorGuide.pdf
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 O Orion NPM é capaz de monitorar o VMware ESX e os ESXi Servers 
versões 3.5 ou superior com as Ferramentas VMware instaladas. Para obter 
mais informações sobre a ativação do SNMP e das Ferramentas VMware 
em seu dispositivo VMware, consulte a documentação de seu VMware ou o 
representante técnico. 

 Se o SNMPv2c estiver ativado em um dispositivo que você deseja que o 
Orion NPM monitore, por padrão, o Orion NPM tentará usar o SNMPv2c 
para consultar as informações de desempenho no dispositivo. Se quiser 
apenas que o Orion NPM consulte usando o SNMPv1, é necessário 
desativar o SNMPv2c no dispositivo a ser consultado. 

Ativação do Microsoft Internet Information Services 
(IIS) 

O Microsoft Internet Information Services (IIS) deve ser instalado e ativado no 
servidor que hospeda o Orion NPM. Se estiver usando o Windows Server 2003 
ou Windows XP, é necessário instalar o IIS versão 6. O Windows Server 2008 e 
o Windows Vista exigem o IIS versão 7. As seções a seguir mostram os 
procedimentos para ativar o IIS: 

 Ativação do IIS no Windows 7 

 Ativação do IIS no Windows Vista e no Windows Server 2008 

 Ativação do IIS no Windows Server 2003 

 Ativação do IIS no Windows XP  

Ativação do IIS no Windows 7 

A SolarWinds oferece suporte somente a avaliações do Orion NPM versão 10 e 
superiores no Windows 7. Essas versões do Orion NPM instalam e ativam o IIS 
automaticamente. 

Ativação do IIS no Windows Vista e no Windows 
Server 2008 

O procedimento a seguir ativa o IIS no Windows Vista e no Server 2008. 

Para ativar o IIS no Windows Server 2008: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > Ferramentas Administrativas 
> Gerenciador do servidor 

2. Clique em Funções. 
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3. Clique em Adicionar funções. 

 

 

4. Clique em Avançar para iniciar o Assistente Adicionar funções, em seguida 
marque Servidor Web (IIS). 
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5. Se for solicitado que você adicione recursos necessários para o Web 
Server (IIS), clique em Adicionar Recursos Necessários. 

 

 

6. Clique em Avançar na janela Selecionar funções do servidor e clique em 
Avançar na janela do Web Server (IIS). 

7. Confirme se Recursos HTTP comuns > Conteúdo estático está instalado. 

8. Marque Desenvolvimento de aplicativos > ASP.NET. 

 

9. Clique em Adicionar Serviços de Função Necessários. 
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10. Marque Segurança > Autenticação do Windows e Segurança > 
Autenticação Básica; 

 

 

11. Marque Ferramentas de gerenciamento > Compatibilidade com 
Gerenciamento do IIS 6. 

 

 

12. Clique em Avançar na janela Selecionar serviços da função. 

13. Clique em Instalar na janela Confirmar seleções da instalação. 

14. Clique em Fechar na janela Resultados da instalação. 
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Ativação do IIS no Windows Server 2003 

O procedimento a seguir ativa o IIS no Windows Server 2003. 

Para ativar o IIS no Windows Server 2003: 

1. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Adicionar ou Remover 
Programas. 

2. Clique em Adicionar/Remover Componentes do Windows. 

3. Confirme se o Servidor de aplicativo está marcado e clique em Detalhes. 

 

 

4. Confirme se o Serviços de informações da Internet (IIS) está marcado, em 
seguida clique em Detalhes. 
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5. Na janela Internet Information Services (IIS), confirme se o Serviço World 
Wide Web está marcado. 

6. Clique em Detalhes. 

7. Na janela Serviço World Wide Web, confirme se o Serviço World Wide 
Web está marcado. 

8. Clique em OK. 

9. Na janela Internet Information Services (IIS), clique em OK. 

10. Clique em OK na janela Servidor de Aplicativos. 

11. Confirme se Ferramentas de gerenciamento e monitoramento está 
marcado, em seguida clique em Detalhes. 
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12. Na janela Ferramentas de Gerenciamento e Monitoramento, confirme se 
Simple Network Management Protocol e WMI SNMP Provider estão 
marcados. 

13. Clique em OK. 

14. Clique em Next (Avançar). 

15. Clique em Concluir quando o assistente for concluído. 

Observação: talvez você receba a solicitação para adicionar componentes 
adicionais, fornecer a mídia do sistema operacional Windows ou reiniciar seu 
computador. 

Ativação do IIS no Windows XP 

O procedimento a seguir ativa o IIS no Windows XP. 

Observação: talvez você receba a solicitação para adicionar componentes 
adicionais, fornecer a mídia do sistema operacional Windows ou reiniciar seu 
computador. 

Para ativar o IIS no Windows XP: 

1. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Adicionar ou Remover 
Programas. 

2. Clique em Adicionar/Remover Componentes do Windows. 

3. Marque Internet Information Services (IIS) e clique em Detalhes. 
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4. Na janela Internet Information Services (IIS), confirme se o Serviço World 
Wide Web está marcado. 

5. Clique em Detalhes. 

6. Na janela Serviço World Wide Web, confirme se o Serviço World Wide 
Web está marcado e clique em OK. 

7. Clique em OK. 

8. Confirme se Ferramentas de gerenciamento e monitoramento está 
marcado, em seguida clique em Detalhes. 

 

 

9. Confirme se Simple Network Management Protocol e WMI SNMP 
Provider estão marcados, em seguida clique em OK. 
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10. Clique em Avançar na janela Componentes do Windows. 

 

 

11. Clique em Concluir depois de terminar o Assistente de Componentes do 
Windows. 

12. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > 
Internet Information Services. 

13. Expanda (computador local) > Sites da Web, clique com o botão direito do 
mouse em Site da Web Padrão e clique em Parar. Repita para todos os 
sites da Web iniciados no servidor do host do Orion NPM. 

 

Instalação do Orion NPM 

O procedimento a seguir orienta você pela instalação do Orion NPM. Certifique-
se de que o computador no qual você instalar o Orion NPM atenda ou exceda os 
requisitos declarados. Por exemplo, certifique-se de que seu computador esteja 
executando o Microsoft Internet Information Services (IIS), os serviços de 
interceptação de SNMP e o Microsoft .Net Framework versão 3.5 ou superior. 

Aviso: não instale uma versão de avaliação do Orion NPM em um servidor no 
qual você já instalou uma versão de produção do Orion NPM ou em um 
controlador de domínio. 
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Observações: 

 atualmente, a SolarWinds não oferece suporte a upgrades de uma 
localização para outra. Se você quiser atualizar sua instalação do 
SolarWinds para usar uma nova localidade, você deve concluir uma 
instalação limpa do SolarWinds usando a nova localidade. 

 Atualmente, a SolarWinds não oferece suporte a uma instalação localizada 
do NPM em um sistema operacional ou navegador usando uma localidade, 
região ou idioma diferente. 

 Os downgrades de produtos Orion não são suportados. Se você estiver 
fazendo upgrade ou instalando vários produtos Orion, confirme se você os 
está instalando na ordem definida nas Instruções de upgrade, localizadas 
em seu Portal do Cliente SolarWinds. 

 Se estiver fazendo o upgrade de uma versão anterior do Orion, consulte 
"Fazendo o upgrade do Orion Network Performance Monitor” no Guia do 
Administrador do SolarWinds Orion NPM. 

 Somente para fins de avaliação, o Orion NPM pode ser instalado no 
Windows XP ou Vista. Contudo, a SolarWinds não oferece suporte nem 
recomenda a instalação do Orion NPM no Windows XP ou Vista em 
ambientes de produção. 

 Ao instalar o Orion NPM no Windows XP, você deve confirmar que Memória 
Compartilhada, Pipes Nomeados e TCP/IP estão ativados nos bancos de 
dados remotos. 

 A SolarWinds recomenda enfaticamente que você faça backup de seu banco 
de dados antes de executar qualquer upgrade. Para obter mais informações, 
consulte "Criando Backups de Bancos de Dados" no Guia do Administrador 
do SolarWinds Orion NPM. 

 Ao instalar o Orion NPM no Windows XP, você deve confirmar que Memória 
Compartilhada, Pipes Nomeados e TCP/IP estão ativados nos bancos de 
dados remotos. 

 A SolarWinds não oferece suporte nem permite instalações do SolarWinds 
Orion NPM em controladores de domínio. 

 Se você estiver usando o Internet Explorer, a SolarWinds recomenda que 
você adicione o URL de seu site do 

Orion(http://NomeCompletoDoServidorOrion/), o URL do suporte da 

SolarWinds (http://support.solarwinds.com) e about:blank à lista de 

sites confiáveis. Para obter mais informações sobre a adição de sites a sua 
lista de sites confiáveis, consulte o artigo da Microsoft "Trabalhando com 
configurações de segurança do Internet Explorer 6". 

http://www.solarwinds.com/customerportal/
http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/OrionNPMAdministratorGuide.pdf
http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/OrionNPMAdministratorGuide.pdf
http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/OrionNPMAdministratorGuide.pdf
http://www.solarwinds.com/documentation/Orion/docs/OrionNPMAdministratorGuide.pdf
http://fullorionservername/
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/settings.mspx
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/settings.mspx
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Para instalar o Orion NPM: 

1. Usando uma conta com privilégios administrativos, faça login no servidor no 
qual deseja instalar o Orion NPM. 

Observação: para evitar problemas de permissões, essa conta não deve 
ser uma conta de domínio e não deve estar sujeita a quaisquer restrições de 
política local ou de grupo. 

2. Se você tiver baixado o produto do site do SolarWinds, navegue para o 

arquivo .zip baixado, extraia o pacote de avaliação para um local 

apropriado e inicie o executável de avaliação do SolarWinds Orion. 

3. Se você recebeu a mídia física, navegue até o executável de avaliação do 
SolarWinds Orion, em seguida execute-o. 

4. Confirme seu registro de avaliação fornecendo seu Endereço de e-mail e 
clique em Continue (Continuar). 

  

 

5. Se você receber uma solicitação para instalar os requisitos, clique em 
Instalar, em seguida conclua a instalação, inclusive a reinicialização se 
necessário. 

Observações: 

 O download e a instalação do Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 do 
Microsoft .NET Framework  4.0 podem levar mais de 20 minutos, 
dependendo da configuração do sistema existente. 

 Se for necessário reiniciar, faça isso e depois clique em Install  
(Instalar) para retomar a instalação, em seguida clique em Next 
(Avançar) na janela Bem-vindo. 
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6. Caso queira usar o Programa de Melhoria do Orion para enviar dados 
anônimos sobre seu uso do Orion para a SolarWinds, clique em Yes, 
send data (Sim, enviar dados). 

   

 

7. Leia o texto de boas-vindas, em seguida clique em Next (Avançar). 

8. Selecione seu idioma preferido e clique em Next (Avançar). 

Observação: essa seleção não pode ser alterada posteriormente. 

9. Se o Assistente de Instalação do Orion Network Performance Monitor 
detectar que o Microsoft Information Services (IIS) não está instalado, 
selecione Suspender instalação para instalar o IIS manualmente, clique 
em Concluir, encerre a instalação e instale o IIS. 

Observações: 

 O Console Web do Orion requer que o Microsoft IIS esteja instalado no 
Orion NPM Server. Se você não instalar o IIS nesse ponto, é necessário 
instalar o IIS posteriormente e configurar um site para que o Console 
Web do Orion use. 

 Uma janela do navegador pode ser aberta automaticamente para exibir 
o artigo da Base de Conhecimento da SolarWinds "Ativação do IIS: 
quais componentes do IIS o Orion NPM exige?". Esse artigo fornece 
instruções para a ativação do IIS no Windows Server 2003 e 2008, no 
Windows XP, no Windows Vista e no Windows 7. 

10. Se você teve que instalar o Internet Information Services (IIS), abra o 
executável da avaliação do SolarWinds Orion novamente, confirme seu E-
mail Address (Endereço de e-mail) e clique em Continue (Continuar). 

http://knowledgebase.solarwinds.com/kb/questions/1309/
http://knowledgebase.solarwinds.com/kb/questions/1309/
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Observação: uma reinicialização do servidor pode ser necessária após a 
instalação do IIS. 

11. Aceite os termos do contrato de licença e clique em Next (Avançar). 

 

 

12. Confirme o local da instalação ou clique em Browse (Procurar) para 
fornecer outro local na janela Choose Destination Location (Escolher local de 
destino), em seguida clique em Next (Avançar). 

 

13. Se quiser começar a avaliar o Orion NPM assim que possível, conclua 
as etapas a seguir. 

Observação: para fins de avaliação, a SolarWinds recomenda a Express 
Install (Instalação expressa), a menos que você já tenha um banco de 
dados do SQL Server que queira usar. 

a. Selecione Express Install (Instalação expressa) e clique em Next 
(Avançar). 
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b. Clique em Next (Avançar) na janela Start Copying Files (Iniciar cópia de 
arquivos). 

c. Clique em Finish (Concluir) para concluir o assistente de instalação e 
sair. 

 

 

d. Conclua o Network Sonar Wizard para preencher seu banco de dados 
do Orion. 

Observação: para obter mais informações sobre o Orion Network 
Sonar, consulte "Como descobrir sua rede" na página 36.  

14. Se você já tem um banco de dados do SQL Server que queira usar, 
conclua as etapas a seguir. 

a. Selecione Advanced Install (Instalação avançada) e clique em Next 
(Avançar). 
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b. Clique em Next (Avançar) na janela Start Copying Files (Iniciar cópia de 
arquivos). 

 

 

c. Clique em Next (Avançar) na janela Welcome to the Orion Configuration 
Wizard (Bem-vindo ao assistente de configuração do Orion). 

d. Forneça sua instância do SQL Server, selecione SQL Server 
Authentication (Autenticação do SQL Server), forneça o Login e a 
Senha, e clique em  Next (Avançar). 

Observações: 

 A instância selecionada deve oferecer suporte à autenticação em 
modo misto ou de SQL com senhas fortes. Para obter mais 
informações, consulte http://msdn.microsoft.com/ms143705.aspx. 

 Se estiver usando um banco de dados existente ou conta do 

SQL, a conta do usuário deve ser atribuída à função db_owner do 

banco de dados. 

 

http://msdn.microsoft.com/ms143705.aspx
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e. Se você está criando um novo banco de dados, selecione Create a 
new database (Criar um novo banco de dados), forneça um nome 
para o novo banco de dados e clique em Next (Avançar). 

 

 

f. Se estiver usando um banco de dados existente, selecione Use an 
existing database (Usar um banco de dados existente), digite ou 
selecione o nome do banco de dados, em seguida clique em Next 
(Avançar). 

 

 

g. Se você quiser que o mecanismo de polling do Orion NPM e o 
console Web usem uma nova conta do SQL para acessar o banco 
de dados, selecione Create a new account (Criar uma nova conta), 
forneça um novo nome de conta e a senha confirmada, em seguida 
clique em Next (Avançar). 
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Observação: se você estiver criando uma nova conta do SQL para 
usar com o Orion NPM, a conta deve ser atribuída à função 

securityadmin do servidor. 

 

 

h. Se quiser que o mecanismo de polling do Orion NPM e o console 
Web usem uma conta do SQL existente para acessar o banco de 
dados, selecione a conta existente, forneça a senha apropriada, em 
seguida clique em Next (Avançar). 

 

 

i. Forneça o endereço IP do servidor usado para o console Web. 

Observação: considere a manutenção da configuração padrão de 
endereço IP padrão como All Unassigned (Todos os não atribuídos), 
a menos que seu ambiente exija a designação de um endereço IP 
específico para seu Console Web do Orion. 

j. Especifique tanto a porta através da qual deseja acessar o console Web 
e o volume e a pasta nos quais deseja instalar os arquivos do console 
Web, em seguida clique em Next (Avançar).  

Observação: se especificar qualquer porta diferente da 8787, a porta 

padrão para avaliações, é necessário incluir essa porta no URL usado 
para acessar o console Web. Por exemplo, se você especificar o 
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endereço IP como 192.168.0.3 e a porta 8080, o URL usado para 

acessar o console Web é http://192.168.0.3:8080. 

 

 

k. Se você receber uma solicitação para criar um novo diretório, clique 
em Yes (Sim). 

l. Se você receber uma solicitação para criar um novo site, clique em 
Yes (Sim). 

Observação: optar por sobrescrever um site existente não resultará na 
exclusão de nenhuma configuração personalizada do site do Orion NPM 
aplicada anteriormente. 

m. Confirme se os serviços que deseja instalar estão marcados na janela 
Service Settings (Configurações do serviço), em seguida clique em Next 
(Avançar). 

 

 

n. Analise os itens da configuração final, em seguida clique em Next 
(Avançar). 

o. Confirme se Launch Orion Web (Iniciar Web do Orion) está marcado, 
em seguida clique em Finish (Concluir) na caixa de diálogo Completing 
the Orion Configuration Wizard (Concluindo o Assistente de 
configuração do Orion). 
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Como descobrir sua rede 

O Orion NPM fornece o Network Sonar Wizard, fácil de usar, para orientá-lo na 
descoberta dos dispositivos em sua rede. Antes de usar o Network Sonar 
Wizard, considere os seguintes pontos sobre a descoberta da rede em Orion 
NPM: 

 A descoberta não adiciona os dispositivos que já estejam em seu banco de 
dados do Orion. O Network Sonar reconhece e adiciona com segurança 
somente os novos dispositivos de rede.  

 Os gráficos Utilização da CPU e da memória são ativados automaticamente 
para seus dispositivos Windows, Cisco Systems, VMware, e Foundry 
Networks. 

 As strings comunitárias que você fornece no Network Sonar Wizard são 

usadas somente para as solicitações GET do SNMP, assim as strings 

somente leitura são suficientes. 

Para começar a descobrir sua rede: 

1. Se o Network Sonar Wizard não estiver aberto ainda, clique em Iniciar > 
Todos os Programas > SolarWinds Orion > Configuration and 

Auto‑Discovery (Configuração e descoberta automática) > 

Network Discovery (Descoberta de rede). 
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Observação: na primeira vez em que você fizer o login, você precisa inserir 

somente Admin como seu User Name (Nome de usuário), deixar o campo 

Password (Senha) em branco, em seguida clicar em Login. Isso continua 
verdadeiro até você alterar a senha da conta Admin. Para obter mais 
informações, consulte "Alteração da senha de uma conta" no Guia do 
administrador do SolarWinds Orion Network Performance Monitor 

2. Se os dispositivos em sua rede não exigem strings comunitárias 

diferentes das strings padrão pública e privada fornecidas pelo Orion 

NPM, clique em Next (Avançar). 
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3. Se algum dos dispositivos de sua rede exigirem strings comunitárias 

diferentes de pública e privada, ou se você quiser usar uma credencial 

do SNMPv3, conclua as etapas a seguir para adicionar a credencial do 
SNMP exigida. 

Observação: repita o procedimento nesta etapa para cada nova string 
comunitária que precisar adicionar. Quando você tiver adicionado todas as 
suas strings comunitárias, você poderá destacá-las e movê-las para cima ou 
para baixo na lista usando as setas à direita. Para acelerar a descoberta, 
mova as strings comunitárias comumente usadas em sua rede para o topo 
da lista. 

a. Clique em Add New Credential (Adicionar nova credencial). 

 

b. Selecione a SNMP Version (Versão do SNMP) de sua nova credencial. 
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c. Se estiver adicionando uma credencial SNMPv1 ou SNMPv2, 
forneça a nova SNMP Community String (String comunitária SNMP) 
e clique em Add (Adicionar). 

 

d. Se estiver adicionando uma credencial SNMPv3, forneça as 
seguintes informações referentes à nova credencial: 

 Nome do usuário 

 Contexto 

 Método de autenticação e senha/chave 

 Privacidade/método de criptografia e senha/chave 

 

 

e. Clique em Add (Adicionar), em seguida clique em Next (Avançar). 

 

 

4. Se você quiser descobrir servidores VMware ESX, conclua estas etapas: 
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a. Marque Poll for VMware (Consultar VMware), em seguida clique em 
Ad vCenter or ESX Credential (Adicionar credencial do vCenter ou 
ESX). 

 

b. Escolha <New credential> (<Nova credencial>), em seguida forneça 
um Credential Name (Nome da credencial), um User Name (Nome de 
usuário) e uma Password (Senha). 

 

 

c. Confirme a Password (Senha), em seguida clique em Add (Adicionar). 

d. Clique em Next (Avançar) na visão Local Credentials for VMware 
(Credenciais locais para o VMware). 

5. Se você quiser descobrir servidores VMware ESX, conclua estas etapas: 
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a. Clique em Add New Credential (Adicionar nova credencial). 

 

 

b. Escolha <New credential> (<Nova credencial>), em seguida forneça 
um Credential Name (Nome da credencial), um User Name (Nome de 
usuário) e uma Password (Senha). 
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c. Confirme a Password (Senha), em seguida clique em Add (Adicionar). 

d. Clique em Next (Avançar) na visão Windows Credentials (Credenciais 
do Windows). 

6. Se quiser descobrir dispositivos localizados em sua rede dentro de 
uma faixa específica de endereços IP, conclua o procedimento a seguir. 

Observação: somente um método de seleção pode ser usado por 
descoberta definida.  

a. Clique em IP Ranges (Faixas de IP) no menu Selection Method 
(Método de seleção). 

 

 

b. Para cada faixa de IP, forneça um Start address (Endereço inicial) e 
um End address (Endereço final). 

 

 

c. Clique em Add More (Adicionar mais) para adicionar a faixa definida 
de endereços IP. 

Observação: clique no X para excluir uma faixa incorreta de endereços 
IP. 
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d. Se você tiver adicionado todas as faixas de IP que deseja consultar, 
clique em Next (Avançar). 

 

 

7. Se quiser descobrir dispositivos conectados a um roteador específico 
de fontes ou localizado em uma sub-rede específica de sua rede, 
conclua este procedimento: 

Observação: somente um método de seleção pode ser usado por 
descoberta definida.  

a. Clique em Subnets (Sub-redes) no menu Selection Method (Método de 
seleção). 

 

 

b. Se quiser descobrir em uma sub-rede específica, clique em Add a 
New Subnet (Adicionar uma nova sub-rede), forneça um Subnet 
Address (Endereço de sub-rede) e uma Subnet Mask (Máscara de 
sub-rede) para a sub-rede desejada, em seguida clique em Add 
(Adicionar). 

Observação: repita essa etapa para cada sub-rede que desejar 
consultar em busca de novos dispositivos. 
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c. Se quiser descobrir dispositivos usando um roteador de fontes, 
clique em Add a Seed Router (Adicionar um roteador de fontes), 
forneça o endereço IP do Router (Roteador), em seguida clique em 
Add (Adicionar). 

Observações: 

 Repita essa etapa para cada roteador que desejar usar para 
descobrir os dispositivos. 

 O Network Sonar lê a tabela de roteamento do roteador designado e 
oferece a descoberta de dispositivos na rede Classe A (máscara 
255.0.0.0) que contenham o roteador de fontes e as redes da Classe 
C (máscara 255.255.255.0) que contenham todas as interfaces no 
roteador de fontes, para isso, usa a versão do SNMP escolhida 
anteriormente na página SNMP Credentials (Credenciais do SNMP). 

 As redes conectadas por meio do roteador de fontes não são 
selecionadas automaticamente para descoberta. 

 

 

 

d. Confirme se todas as redes nas quais você deseja conduzir sua 
descoberta de rede estão marcadas, em seguida clique em Next 
(Avançar). 
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8. Se você já souber os endereços IP ou os nomes de host dos 
dispositivos que deseja descobrir e incluir no banco de dados do 
Orion, conclua o seguinte procedimento: 

a. Clique em Specific Nodes (Nós específicos) no menu Selection 
Method (Método de seleção). 

 

 

b. Digite os endereços IPv4 ou os nomes de host dos dispositivos que 
deseja descobrir. 

Observação: digite somente um endereço IPv4 ou nome de host por 
linha. 

c. Clique em Validate (Validar) para confirmar que os endereços IP e os 
nomes de host fornecidos estão atribuídos a dispositivos com SNMP. 

 

 

9. Se você forneceu todos os endereços IP e nomes de host que deseja 
descobrir, clique em Next (Avançar). 
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10. Forneça um Name (Nome) e uma Description (Descrição) para a 
descoberta e clique em Next (Avançar). 

Observação: para fins de avaliação, mantenha as configurações de 
descoberta padrão. Para obter mais informações sobre as configurações de 
descoberta, consulte o Guia do administrador do SolarWinds Orion Network 
Performance Monitor. 

 

11. Se quiser descobrir somente os dispositivos em sua rede com SNMP 
ou WMI, marque Ignore nodes that only respond to ICMP... (Ignorar nós 
que respondam somente a ICMP...). 

Observação: por padrão, o Network Sonar usa solicitações de ping do 

ICMP para localizar dispositivos. A maioria das informações sobre objetos 
de rede monitorados é obtida usando consultas SNMP ou, no caso de 
alguns dispositivos do Windows, consultas WMI. 

12. Se quiser que a descoberta que está definindo atualmente seja 
executada regularmente, selecione Custom (Personalizada) ou Daily 
(Diária) como a Frequency (Frequência), como mostrado nestas etapas: 

Observações: 

 Os perfis de detecção agendados não devem usar faixas de endereço IP 
que incluam nós com endereços IP atribuídos dinamicamente (DHCP). 

 As configurações de Agendamento de descoberta padrão executam 
uma única descoberta de sua rede que inicia imediatamente, quando 
você clica em Descobrir. 

 Os resultados das descobertas agendadas são mantidos na guia 
Resultados da descoberta agendada do Network Discovery. Para obter 
mais informações sobre o gerenciamento de resultados de descobertas 
agendadas, consulte "Adição de dispositivos descobertos ao Orion 
NPM" na página 47 

a. Se você quiser definir um agendamento de descoberta 
personalizado para executar a descoberta definida atualmente 
várias vezes no futuro, selecione Custom (Personalizada) e, em 
seguida, forneça o período em horas entre as descobertas. 
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b. Se quiser que sua descoberta agendada seja executada uma vez 
por dia, selecione Daily (Diariamente) e forneça o tempo no qual 
deseja que sua descoberta seja executada todos os dias, usando o 

formato HH:MM AM/PM. 

 

 

13. Clique em Discover (Descobrir) para iniciar sua descoberta de rede. 

Observação: como alguns dispositivos podem servir tanto como roteadores 
quanto como comutadores, o número total de nós descobertos pode ser 
menor que a soma de roteadores descobertos mais os comutadores 
descobertos informados. 

Adição de dispositivos descobertos ao Orion NPM 

Sempre que os resultados de uma descoberta forem solicitados, quer na 
conclusão do Network Sonar Wizard ou ao clicar em View Results (Visualizar 
resultados) para obter uma descoberta selecionada, o Network Sonar Results 
Wizard é aberto automaticamente. O Network Sonar Results Wizard orienta você 
pelo processo de acrescentar dispositivos descobertos a seu banco de dados do 
Orion. As etapas a seguir detalham o processo de selecionar os dispositivos 
descobertos, as interfaces e os volumes para monitoramento no Orion NPM. 

Para selecionar os resultados de uma descoberta de rede para 
monitoramento no Orion NPM: 

1. Na página Device Types to Import (Tipos de dispositivos a importar), marque 
os tipos de dispositivos que deseja que o Orion NPM monitore, em seguida 
clique em Next (Avançar). 
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Observação: se você não tiver certeza se quer ou não que o Orion NPM 
monitore um tipo de dispositivo específico, marque o tipo de dispositivo em 
questão. Se, posteriormente, você não quiser que o Orion NPM monitore um 
dispositivo do tipo selecionado, basta excluir o dispositivo usando o 
Gerenciamento de Nós da Web. Para obter mais informações, consulte 
"Gerenciamento de dispositivos no Console Web" no Guia do administrador 
do SolarWinds Orion Network Performance Monitor. 

 

 

2. Na página Interface Types to Import (Tipos de interfaces a importar), marque 
os tipos de interfaces que deseja que o Orion NPM monitore, em seguida 
clique em Next (Avançar). 

Observação: se você não tiver certeza se quer ou não que o Orion NPM 
monitore um tipo de interface específico, marque o tipo de interface em 
questão. Se, posteriormente, você não quiser que o Orion NPM monitore 
uma interface do tipo selecionado, basta excluí-la usando o Gerenciamento 
de Nós da Web. Para obter mais informações, consulte "Gerenciamento de 
dispositivos no Console Web" no Guia do administrador do SolarWinds Orion 
Network Performance Monitor. 

 

 

3. Na página Volume Types to Import (Tipos de volumes a importar), marque 
os tipos de volumes que deseja que o Orion NPM monitore, em seguida 
clique em Next (Avançar). 
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Observação: se você não tiver certeza se quer ou não monitorar um tipo de 
volume específico, marque o tipo de volume em questão. Se, 
posteriormente, você não quiser que monitorar um volume do tipo 
selecionado, basta excluí-lo usando o Gerenciamento de Nós da Web. Para 
obter mais informações, consulte "Gerenciamento de dispositivos no 
Console Web" no Guia do administrador do SolarWinds Orion Network 
Performance Monitor. 

4. Marque os estados válidos para interfaces importadas na página NPM 
Import Settings (Configurações de importação do NPM), em seguida clique 
em Next (Avançar). 

Observação: por padrão, o Orion NPM importa interfaces que são 
descobertas no estado Operationally Up (Ativas operacionalmente). 
Contudo, como as interfaces podem ser ativadas ou desativadas 
intermitentemente, a página Import Settings (Importar configurações) permite 
selecionar interfaces encontradas nos estados Operationally Down 
(Inativas operacionalmente) ou Shutdown (Desligadas) para importar 
também. 

 

 

5. Se houver algum dispositivo na Import Preview (Pré-visualização de 
importação) que você não queira importar jamais, marque o dispositivo a 
ser ignorado, em seguida clique em Ignore (Ignorar). Os nós selecionados 
são adicionados à Discovery Ignore List (Lista Ignorar na Descoberta). Para 
obter mais informações, consulte "Como usar a Lista Ignorar na Descoberta" 
no Guia do administrador de componentes comuns do SolarWinds Orion. 

6. Confirme se todos os dispositivos, interfaces e volumes que deseja importar 
estão marcados na lista Import Preview (Pré-visualização de importação), 
em seguida clique em Import (Importar). 

7. Após concluir a importação, clique em Finish (Concluir). Os dispositivos 
importados são exibidos no recurso All Nodes (Todos os nós). 
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Capítulo 3 

Como usar o Orion NPM 

Os recursos e a flexibilidade fornecidos pelo Orion Network Performance Monitor 
garantem que os recursos de monitoramento de sua rede sejam praticamente 
ilimitados. As seções seguintes apresentam vários cenários que mostram com 
que rapidez você pode começar a monitorar e gerenciar sua rede com o Orion 
NPM. 

Observação: as seções seguintes baseiam-se umas nas outras, 
sequencialmente, para mostrar a você como usar alguns dos principais recursos 
do Orion NPM. Este capítulo é mais útil quando é lido e acompanhado do início 
ao fim, começando com "Gerenciamento do crescimento da rede" e continuando 
até o final.  

Gerenciando o crescimento da rede 

O procedimento a seguir detalha as etapas exigidas para adicionar um 
dispositivo para monitoramento por meio do Console Web do Orion. 

Para adicionar um dispositivo para monitoramento por meio do Console 
Web do Orion: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Console 
Web do Orion. 

2. Faça login no Console Web do Orion como administrador. 

Observação: na primeira vez em que você fizer login no Console Web do 

Orion, você precisa inserir somente Admin como seu User Name (Nome de 
usuário), deixar o campo Password (Senha) em branco, em seguida clicar 
em Login. Isso continua verdadeiro até você alterar a senha da conta 
Admin. Para obter mais informações, consulte "Alteração da senha de uma 
conta" no Guia do administrador do SolarWinds Orion Network Performance 
Monitor. 

3. Clique em Settings (Configurações) no canto superior direito do console 
Web. 

4. Clique em Manage Nodes (Gerenciar nós) no agrupamento Node 
Management (Gerenciamento de nós) da página Orion Website 
Administration (Administração do site do Orion). 
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5. Clique em Add Node (Adicionar nó) na barra de ferramentas Node 
Management (Gerenciamento de nós). 

 

 

6. Forneça o nome de host ou endereço IP do nó que deseja adicionar no 
campo Hostname (Nome do host) ou IP Address (Endereço IP). 

 

 

7. Se quiser usar somente o ICMP para monitorar o status do nó, o tempo 
de resposta ou a perda de pacotes referentes ao nó adicionado, marque 
ICMP (Ping only) (ICMP (Somente ping)). 

8. Se quiser usar o SNMP para monitorar o nó adicionado, conclua as 
etapas seguintes: 

a. Selecione a Versão do SNMP do nó adicionado. 

Observação: se o dispositivo que você está adicionando exige os 
recursos de segurança aprimorados do SNMPv3, selecione SNMPv3. 
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b. Se a porta do SNMP no nó adicionado não for a porta 161 padrão do 
Orion NPM, forneça o número real da porta no campo SNMP Port 
(Porta SNMP). 

c. Se o nó adicionado for compatível com contadores de 64 bits e 
você quiser utilizá-los, marque a opção Allow 64 bit counters 
(Permitir contadores de 64 bits). 

Observação: o Orion NPM é totalmente compatível com o uso de 
contadores de 64 bits; contudo, esses contadores de alta capacidade 
podem exibir comportamento errático dependendo da implementação do 
fabricante. Se você perceber resultados peculiares ao usar esses 
contadores, use a visão Node Details (Detalhes do nó) para desativar o 
uso de contadores de 64 bits para o dispositivo e entre em contato com 
o fabricante do hardware. 

9. Se quiser que o Orion NPM use o SNMPv2c para monitorar o nó 
adicionado, forneça strings comunitárias válidas para o nó adicionado. 
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Observação: a String comunitária de leitura/gravação é opcional, mas o 
Orion NPM requer a String comunitária de leitura, no mínimo, para o 
monitoramento de nós. 

10. Se você quiser que o Orion NPM use o SNMPv3 para monitorar o nó 
adicionado, forneça os ajustes necessários de SNMP Credentials 
(Credenciais de SNMP), Authentication (Autenticação) e 
Privacy/Encryption (Privacidade/criptografia). 

 

 

11. Se estiver usando o SNMP para se comunicar com um nó adicionado, 
clique em Validate SNMP (Validar SNMP) depois de inserir todas as 
credenciais para confirmar seus ajustes do SNMP. 

12. Clique em Next (Avançar). 
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13. Verifique as interfaces, os volumes e os gráficos de interface do nó 
adicionado que você deseja que o Orion NPM monitore. As opções a seguir 
estão disponíveis na barra de ferramentas de seleção: 

 Clicar em All (Tudo) seleciona todas as interface, volumes e gráficos de 
interface listados. 

 Clicar em None (Nenhum) apaga quaisquer interfaces, volumes ou 
gráficos de interface marcados que tenham sido selecionados para 
monitoramento. 

 Clicar em All Active Interfaces (Todas as interfaces ativas) seleciona 
somente as interfaces ativas atualmente e os gráficos de interface 
associados para monitoramento. 

 Clicar em All Volumes (Todos os volumes) seleciona todos os 
volumes relacionados para monitoramento. 

 Clicar em  All Interfaces (Todas as interfaces) seleciona todas as 
interfaces relacionadas para monitoramento. 

 

 

14. Depois de ter selecionado as interfaces, os volumes ou os gráficos de 
interface para monitoramento, clique em Next (Avançar). 

15. Clique em Next (Avançar) na visualização Add Pollers (Adicionar pollers). 

Observação: para obter mais informações sobre o uso de pollers universais 
de dispositivos, consulte "Monitoramento de MIBs com pollers universais de 
dispositivos" no Guia do administrador do SolarWinds Orion Network 
Performance Monitor. 

16. Se quiser editar os ajustes de SNMP que forneceu anteriormente, altere 
os valores apropriados na área de SNMP da página Change Properties 
(Mudar propriedades), em seguida clique em Validate SNMP (Validar 
SNMP) para confirmar seus novos ajustes. 
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17. Se quiser editar os ajustes padrão de organização para o nó 
adicionado, altere os valores de Node Status Polling (Polling de status 
do nó) ou Collect Statistics Every (Coletar estatísticas a cada) na área 
Polling da página Change Properties (Mudar propriedades), conforme 
apropriado. 

Observação: o valor de Node Status Polling (Polling de status do nó) se 
refere ao período, em segundos, entre as verificações de status do nó 
realizadas pelo Orion NPM no nó adicionado. O valor de Collect Statistics 
Every (Coletar estatísticas a cada) se refere ao período entre as 
atualizações que o Orion NPM faz nas estatísticas exibidas referentes ao nó 
adicionado. Para obter mais informações sobre os ajustes de polling do 
Orion NPM, consulte "Gerenciamento de mecanismos de polling do Orion 
NPM" no Guia do administrador do SolarWinds Orion Network Performance 
Monitor. 

 

 

18. Se você definiu quaisquer propriedades personalizadas para os nós 
monitorados, forneça os valores apropriados para o nó adicionado na área 
Custom Properties (Propriedades personalizadas) da página Change 
Properties (Mudar propriedades). 

Observação: a área Custom Properties (Propriedades personalizadas) fica 
vazia se você não tiver definido quaisquer propriedades personalizadas para 
nós monitorados. Para obter mais informações sobre a ativação de 
propriedades personalizadas, consulte "Monitoramento de redes por 
localização" na página 57. 
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19. Clique em OK, Add Node (OK, adicionar nó) quando você tive concluído a 
configuração das propriedades de seu nó adicionado. 

20. Se você tiver adicionado o nó com êxito, clique em OK na caixa de 
diálogo. 

Monitoramento de redes por localização 

O Orion NPM oferece o Custom Properties Editor (Editor de propriedades 
personalizadas), que permite escolher em uma coletânea fornecida de muitas 
propriedades comumente usadas, ou você pode criar suas próprias 
propriedades personalizadas com facilidade e eficiência. Quando sua 
propriedade personalizada estiver definida, o Import Wizard (Assistente de 
importação) permite preencher sua nova propriedade a partir de um arquivo de 
texto ou separado por vírgulas. Para obter mais informações, consulte 
"Importação de dados da propriedade personalizada" no Guia do administrador 
do SolarWinds Orion Network Performance Monitor.  

Como alternativa, se você tiver apenas umas poucas mudanças ou adições, 
você pode optar por fazer essas alterações usando a visão Edit (Editar). Para 
obter mais informações, consulte "Edição de propriedades personalizadas" no 
Guia do administrador do SolarWinds Orion Network Performance Monitor. 

O procedimento a seguir usa o Custom Property Editor (Editor de propriedades 
personalizadas) para criar uma propriedade de localização personalizada que 
seja aplicada a nós monitorados. 

Para criar e aplicar uma propriedade de localização personalizada: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Grouping 
and Access Control (Controle de agrupamento e acesso) > Custom 
Property Editor (Editor de propriedades personalizadas). 

2. Clique em Add Custom Property (Adicionar propriedade personalizada). 
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3. Selecione Add Predefined Properties (Adicionar propriedades 
predefinidas), marque State (Estado), em seguida clique em OK. 

 

 

4. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Console 
Web do Orion. 

5. Faça login no Console Web do Orion como administrador. 

6. Clique em Admin (Administrador) na barra de ferramentas Views 
(Visualizações). 

7. Clique em Manage Nodes (Gerenciar nós) no agrupamento Node 
Management (Gerenciamento de nós) da página Orion Website 
Administration (Administração do site do Orion). 
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8. Selecione o tipo de nós ao qual deseja aplicar a propriedade State (Estado) 
usando um dos seguintes métodos: 

 Use a ferramenta de pesquisa acima da lista de nós para pesquisar seu 
banco de dados do Orion. 

 Selecione um critério Group by (Agrupar por) apropriado, em seguida 
clique no grupo apropriado que inclui o nó. 

 

 

9. Marque todos os nós aos quais deseja aplicar a propriedade State (Estado), 
em seguida clique em Edit Properties (Editar propriedades) na barra de 
ferramentas Node Management (Gerenciamento de nós). 

 

 

10. Marque State (Estado), digite o nome do estado apropriado referente ao nó 
ou grupo de nós que selecionou, em seguida clique em Submit (Enviar). 
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Relatórios imediatos sobre o status 

Com o aplicativo Report Writer (Criador de relatórios) integrante do Orion NPM, 
você pode criar rapidamente relatórios atualizadíssimos que mostram o status 
da rede. O procedimento a seguir cria um relatório usando a propriedade State 
(Estado) personalizada criada anteriormente. 

Para criar um relatório de status de rede personalizado com o Report 
Writer (Criador de relatórios): 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Alerting, 
Reporting, and Mapping (Alertas, relatórios e mapeamentos) > Report 
Writer (Criador de relatórios), em seguida clique em Create a New Report 
(Criar um novo relatório). 

 

 

2. Clique em Historical – Availability Details (Histórico - Detalhes de 
disponibilidade), em seguida clique em OK. 
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3. Forneça um Report Group (Grupo de relatórios), um Report Title (Título 
do relatório), Subtitle (Subtítulo) e Description (Descrição). 

Observação: se você usar um nome de grupo de relatórios existente, o 
novo relatório é adicionado a esse grupo existente no painel esquerdo da 
janela principal. 

 

 

4. Selecione a exibição Orientation (Orientação) de seu relatório, em seguida 
confirme que a opção Make this Report available from the Orion website 
(Tornar este relatório disponível no website do Orion) está marcada. 
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5. Clique na guia Select Fields (Selecionar campos). 

6. Clique em Browse (Procurar) (...), em seguida selecione Add a new field 
(Adicionar um novo campo). 

 

 

7. Clique em Field: (Campo:) asterisco (*), em seguida clique em Network 
Nodes (Nós de rede) > Node Details (Detalhes do nó) > Node Name 
(Nome do nó). 

 

 

8. Clique em Browse (Procurar) (...), em seguida selecione Add a new field 
(Adicionar um novo campo). 

 

 

9. Clique em Field: (Campo:) asterisco (*), em seguida clique em Network 
Nodes (Nós de rede) > Custom Properties (Propriedades 
personalizadas) > State (Estado). 
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10. Clique em sort: (classificar:) asterisco (*), em seguida clique em 
ascending (ascendente). 

 

 

11. Clique em Browse (Procurar) (...), em seguida selecione Add a new field 
(Adicionar um novo campo). 

12. Clique em Field: (Campo:) asterisco (*), em seguida clique em Historical 
Response Time and Availability (Tempo e disponibilidade de resposta 
histórica) > Availability (Disponibilidade). 

Observação: a função Average (Média) é selecionada automaticamente. 
Essa função é aplicada no decorrer do período configurado na guia Time 
Frame (Período). 

 

13. Clique na guia Time Frame (Período). 

14. Selecione Named Time Frame (Período nomeado), em seguida selecione 
Past Hour (Última hora) como Time Frame (Período). 
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15. Clique em Execute SQL Query (Executar consulta SQL). 

16. Clique na guia Report Grouping (Agrupamento de relatórios). 

17. No campo Add New Group (Adicionar novo grupo), selecione State 
(Estado), em seguida clique em Add Report Group (Adicionar grupo de 
relatórios). 

18. Clique em Preview (Pré-visualizar) para ver seu relatório. 

19. Se quiser incluir a logomarca de sua empresa como cabeçalho e 
rodapé do relatório, conclua as etapas a seguir. 

a. Redimensione a logomarca de sua empresa para no máximo 150 pixels 
de altura. 

b. Salve a logomarca redimensionada de sua empresa como Header.jpg 

na seguinte pasta: 

<Volume:>\Program Files\SolarWinds\Common\WebResources\  

c. Clique em Refresh (Atualizar) na barra de ferramentas do Report Writer 
(Criador de relatórios). 

 

 

20. Clique em File (Arquivo) > Save (Salvar) para salvar seu novo relatório de 
disponibilidade média de todos os nós monitorados em sua rede no dia de 
ontem. 

21. Clique em File (Arquivo) > Print (Imprimir) para imprimir seu novo relatório. 
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Como agendar e enviar por e-mail os relatórios de 
horário comercial 

O Orion Report Writer é um componente disponível em todos os produtos Orion. 
Usando o Report Writer com o Orion Report Scheduler, é possível criar relatórios 
que podem ser distribuídos como e-mails regularmente agendados. As seções 
seguintes sobre criar e agendar referente a e-mails oferecem um relatório de 
exemplo de tráfego de interface durante o horário comercial de pico. 

Criação de um relatório de horário comercial 

O procedimento a seguir cria um relatório mensal do tráfego de interface durante 
o horário comercial de pico, definido como entre 7h00 e 19h00. 

Para criar um relatório de tráfego da interface de horário comercial: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Alerting, 
Reporting, and Mapping (Alertas, relatórios e mapeamentos) > Report 
Writer. 

2. No painel esquerdo, clique em Historical Traffic Reports (Relatórios de 
tráfego históricos) > Average and Peak Traffic Rates (Taxas de tráfego 
médias e de pico) – Last Month (Mês passado). 

3. Na guia General (Geral), edite Report Group (Grupo de relatórios), Report 
Title (Título do relatório) e Description (Descrição) conforme apropriado. 

4. Na guia Filter Results (Filtrar resultados), clique em Browse (Procurar) (...), 
em seguida Add a new elementary condition (Adicionar uma nova 
condição elementar). 

5. No novo campo, clique no primeiro asterisco (*), em seguida selecione 
Date/Time (Traffic Filtering Only) (Data/hora (somente filtragem de 
tráfego)) > Time of Day (24 hour format) (Hora do dia (formato 24 
horas)). 

6. Clique em is equal to (é igual a), em seguida selecione greater or equal 
(maior ou igual). 

7. Clique no segundo asterisco (*), em seguida insira a hora inicial de seu 

horário comercial de pico no formato 24 horas hh:mm (por exemplo, 07:00). 

8. Clique em Browse (Procurar) (...), em seguida selecione Add a new 
elementary condition (Adicionar uma nova condição elementar). 

9. Clique no primeiro asterisco (*), em seguida selecione Date/Time 
(Response Time Filtering Only) (Data/hora (somente filtragem do tempo 
de resposta)) > Time of Day (24 hour format) (Hora do dia (formato 24 
horas)). 
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10. Clique em is equal to (é igual a), em seguida selecione less (menor que). 

11. Clique no segundo asterisco (*), em seguida insira a hora final de seu 

horário comercial de pico no formato 24 horas hh:mm (por exemplo, 19:00). 

12. Clique em Browse (Procurar) (...), em seguida selecione Add a new 
elementary condition (Adicionar uma nova condição elementar). 

13. Clique no primeiro asterisco (*), em seguida selecione Date/Time (Traffic 
Filtering Only) (Data/hora (somente filtragem de tráfego)) > Day of Week 
(Dia da semana). 

14. Clique em is equal to (é igual a), em seguida selecione not equal 
(diferente de). 

15. Clique no segundo asterisco (*), em seguida selecione Saturday (Sábado). 

16. Clique em Browse (Procurar) (...), em seguida selecione Add a new 
elementary condition (Adicionar uma nova condição elementar). 

17. Clique no primeiro asterisco (*), em seguida selecione Date/Time 
(Response Time Filtering Only) (Data/hora (somente filtragem de tempo 
de resposta)) > Day of Week (Dia da semana). 

18. Clique em is equal to (é igual a), em seguida selecione not equal 
(diferente de). 

19. Clique no segundo asterisco (*), em seguida selecione Sunday (Domingo). 

20. Clique em Preview (Pré-visualizar) no lado direito do painel Report 
Designer (Criador de relatórios). 

21. Clique em File (Arquivo) > Save (Salvar). 

Agora, o relatório é salvo na pasta Reports (Relatórios) em seu servidor Orion, e 
será exibido como um membro do Report Group (Grupo de relatórios) designado 
na guia General (Geral) do Report Designer (Criador de relatórios). 

Como agendar e enviar um relatório por e-mail 

O procedimento a seguir agenda um relatório selecionado para distribuição 
usando o e-mail. 

Para agendar um relatório enviado por e-mail: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Console 
Web do Orion. 

2. Clique em Reports (Relatórios). 

3. Clique em + conforme necessário para localizar o relatório que deseja 
agendar para o envio por e-mail. 

4.  Clique no nome do relatório que deseja agendar para o envio por e-mail. 
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5. Copie o URL do relatório que deseja agendar para o envio por e-mail. 

6. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Alerting, 
Reporting, and Mapping (Alertas, relatórios e mapeamentos) > Orion 
Report Scheduler. 

7. Clique em Edit (Editar) > Add New Job (Adicionar nova tarefa). 

8. Forneça um nome de tarefa apropriado para esse e-mail de relatório 
agendado, em seguida clique em Continue (Continuar). 

9. Cole o URL do relatório que deseja agendar para o envio pro e-mail no 
campo de link. 

10. Se precisar fornecer as credenciais de login do Windows para 
visualizar o relatório que está agendando, clique na guia NT Account 
login (Login na conta NT), em seguida forneça os detalhes da conta do 
usuário necessárias para o login. 

11. Se quiser criar um relatório imprimível que exclua o banner e a barra de 
menus do Console Web do Orion, na guia Orion Web Login (Login na Web 
do Orion), marque Retrieve a Printable Verstion of this Page (Recuperar 
uma versão imprimível desta página). 

12. Se o relatório que você está agendando exigir uma conta de usuário do 
Orion, na guia Orion Web Login (Login na Web do Orion), marque Send 
Orion Username / Password in URL (Enviar nome de usuário/senha do 
Orion no URL), em seguida forneça as credenciais de usuário necessárias 
para visualizar o relatório do Orion. 

13. Clique em Continue (Continuar). 

14. Configure o agendamento para sua tarefa de relatório, em seguida clique em 
Continue (Continuar). 

15. Confirme se Email the Web Page (as HTML) (Enviar página Web por e-mail 
(como HTML)) ou Email the Web Page (as PDF) (Enviar página Web por 
e-mail (como PDF)) está marcada, em seguida clique em Continue 
(Continuar). 

16. Forneça os endereços de e-mail necessários e um assunto nos campos 
apropriados na guia Email To (E-mail para). 

17. Forneça um nome e um endereço de resposta na guia Email From (E-mail 
de). 

18. Na guia SMTP Server (Servidor SMTP), digite o nome de host ou o 
endereço IP e confirme o número de porta do servidor usado para enviar e-
mails do servidor Orion. 

19. Clique em Continue (Continuar). 
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20. Digite o nome de usuário e a senha da conta local do Windows que irá 
enviar o relatório por e-mail. 

21. Clique em Continue (Continuar). 

22. Adicione quaisquer comentários ou anotações adicionais sobre essa tarefa, 
em seguida clique em Finish (Concluir). 

Descoberta de falhas de rede e de dispositivos 

Com os alertas avançados, o Orion NPM oferece a você a capacidade de 
descobrir imediatamente quando qualquer dispositivo em sua rede estiver com 
problemas. O procedimento a seguir cria um alerta avançado que usa a 
propriedade de localização personalizada definida anteriormente para alertá-lo 
de uma falha do nó em sua rede monitorada. 

Criação de um alerta usando uma propriedade 
selecionada 

O exemplo a seguir cria alertas múltiplos utilizando a propriedade personalizada 
State (Estado) definida anteriormente. Cada alerta irá disparar quando um nó 
ficar inativo. Ao disparar, cada alerta realizará uma ação específica que depende 
do valor da propriedade personalizada State (Estado) para o nó que dispara o 
alerta. 

Para criar um novo alerta avançado: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Alerting, 
Reporting, and Mapping (Alertas, relatórios e mapeamentos) > 
Advanced Alert Manager. 

2. Clique em Configure Alerts (Configurar alertas). 

3. Marque Alert me when a node goes down (Alerte-me quando um nó 
ficar inativo), em seguida clique em Edit (Editar). 
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4. Clique na guia Trigger Actions (Ações de disparo), em seguida clique em 
Add New Action (Adicionar nova ação). 

 

 

Configuração de ações de alerta 

As seções a seguir criam três ações diferentes para o mesmo alerta: 

 Criar um log de alerta local 

 Enviar uma mensagem do Syslog 

 Enviar uma interceptação de SNMP 

As seções a seguir assumem que você já tenha criado a propriedade 
personalizada State (Estado) e que você esteja adicionando uma ação a um 
alerta existente. Para obter mais informações sobre a criação da propriedade 
personalizada State (Estado), consulte "Monitoramento de redes por localização" 
na página 57. Para obter mais informações sobre a criação de alertas, consulte 
"Criação de um alerta usando uma propriedade selecionada" na página 68. 

Criar um log de alerta local 

O procedimento a seguir configura um log de alerta local no computador que 
hospeda sua avaliação do Orion NPM . 

Para criar um log de alerta local: 

1. Abra um alerta para edição, clique na guia Trigger Actions (Disparar ações) 
e clique em Add New Action (Adicionar nova ação). 
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2. Selecione Log the Alert to a file (Registrar o alerta em um arquivo) e 
clique em OK. 

 

 

3. Clique em Browse (Procurar) (...) para abrir o diretório padrão do Orion.  

 

 

4. Digite EvaluationAlertLog como o nome do arquivo de log de alertas e 
clique em Save (Salvar). 

 

 

5. Na caixa de texto Message (Mensagem), digite a seguinte mensagem: 

O nó ${NodeName} na rede ${State} está inativo atualmente. 

 

 

6. Clique em OK. 
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Enviar uma mensagem do Syslog 

O procedimento a seguir configura uma mensagem de alerta do Syslog. 

Para configurar uma ação da mensagem de alerta do Syslog: 

1. Abra um alerta para edição, em seguida clique em Add New Action 
(Adicionar nova ação). 

 

 

2. Selecione Send a Syslog Message (Enviar uma mensagem do Syslog), 
em seguida clique em OK. 

3. Clique na guia Syslog Message (Mensagem do Syslog).  

4. Digite 127.0.0.1 como o nome de host ou endereço IP do Syslog 

Server, em seguida digite O nó ${NodeName} na rede ${State} está 

inativo atualmente no campo Syslog Message (Mensagem do Syslog). 

Observação: a sintaxe ${variável} é necessária para variáveis do Orion 

NPM. Para obter mais informações, consulte "Variáveis e exemplos de 
alerta" no Guia do administrador do SolarWinds Orion Network Performance 
Monitor. 

 

 

5. Clique em OK. 

6. Se você terminou de configurar as ações de alerta, clique em OK. 
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Enviar uma interceptação de SNMP  

O procedimento a seguir configura uma ação de alerta de interceptação de 
SNMP. 

Para configurar uma ação de interceptação de SNMP: 

1. Abra um alerta para edição, em seguida clique em Add New Action 
(Adicionar nova ação). 

2. Selecione Send an SNMP Trap (Enviar uma interceptação de SNMP), em 
seguida clique em OK. 

 

 

3. Clique na guia SNMP Trap (Interceptação de SNMP).  

4. Digite 127.0.0.1 como SNMP Trap Destination (Destino da interceptação 

de SNMP), em seguida digite O nó ${NodeName} na rede ${State} está 

inativo atualmente no campo ...Alert Message (...Mensagem de alerta). 

Observação: a sintaxe ${variável} é necessária para variáveis do Orion 

NPM. Para obter mais informações sobre as variáveis disponíveis, consulte 
"Variáveis e exemplos de alerta" no Guia do administrador do SolarWinds 
Orion Network Performance Monitor. 
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5. Clique em OK. 

6. Se você terminou de configurar as ações de alerta, clique em OK. 

Teste de alertas 

Na verdade, você não tem que esperar por uma falha de dispositivo para 
confirmar que seus alertas estão funcionando. O Orion NPM fornece uma função 
Test Alerts (Testar alertas) que permite a confirmação de que os alertas estão 
configurados corretamente, como mostrado no procedimento a seguir. 

Para testar um alerta configurado: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Alerting, 
Reporting, and Mapping (Alertas, relatórios e mapeamentos) > 
Advanced Alert Manager. 

2. Clique em Configure Alerts (Configurar alertas). 

 

 

3. Marque o alerta que deseja testar, em seguida clique em Test (Testar). 

Observação: para fins de avaliação, marque Alert me when a node goes 
down (Alertar-me quando um nó ficar inativo), já que é o mesmo alerta 
que foi configurado anteriormente. 
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4. Selecione Alert on Network Node (Alertar sobre nó de rede) e selecione o 
nome do computador no qual você instalou sua avaliação. 

 

 

5. Na área Test Alert Definition (Testar definição de alerta), clique em Test 
Alert Trigger (Testar disparo de alerta). 

 

 

6. Analise o log de teste do alerta quando o teste for concluído. 

Depois que o teste de alerta for concluído, é possível visualizar os resultados de 
cada uma de suas ações de alerta do seguinte modo: 

 Para visualizar os resultados de sua ação de alerta por e-mail, abra o 
EvaluationAlertLog em sua pasta do Orion, normalmente 

<Volume:>Program Files\SolarWinds\Orion. 

 Para visualizar os resultados de sua ação de mensagem do Syslog, clique 
em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Syslog and 
SNMP Traps (Interceptações do Syslog e do SNMP) > Syslog Viewer. 

 Para visualizar os resultados de sua ação de mensagem do Syslog, clique 
em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Syslog and 
SNMP Traps (Interceptações do Syslog e do SNMP) > Trap Viewer. 
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Visualização da estrutura de rede 

O Orion NPM apresenta a capacidade de criar mapas de rede multinível com o 
Orion Network Atlas. Criar um mapa com o Orion Network Atlas pode ser tão 
simples quanto selecionar uma imagem de fundo, arrastar nós para a imagem e, 
em seguida, conectar os nós com linhas, assumindo as seguintes condições:  

 Que você já tenha descoberto vários nós em sua rede usando o Network 
Sonar ou tenha adicionado vários nós usando o Node Management 
(Gerenciamento de nós) no Console Web do Orion. Para obter mais 
informações sobre o Network Sonar, consulte "Como descobrir sua rede" na 
página 36. Para obter mais informações o Web Node Management 
(Gerenciamento de nós da Web), consulte "Gerenciando o crescimento da 
rede" na página 51. 

 Você já atribuiu uma propriedade de localização personalizada para seus 
nós de rede e há vários valores diferentes para os nós em sua rede. Para 
obter mais informações, consulte "Monitoramento de redes por localização" 
na página 57. 

Criação de um mapa com o Orion Network Atlas 

O procedimento a seguir cria um mapa usando o Orion Network Atlas.  

Para criar um mapa: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWindsSolarWinds 
Orion > Alerting, Reporting, and Mapping (Alertas, relatórios e 
mapeamentos) > Orion Network Atlas. 

2. Conecte-se a seu servidor Orion. 

a. Digite seu login e senha do Orion nos campos apropriados. 

b. Digite o endereço IP ou o nome de host do servidor no campo Address 
(Endereço). 

c. Se estiver conectando a um servidor Orion EOC, selecione EOC 
como o destino de Connect to (Conectar a). 

d. Se estiver conectando a um servidor Orion NPM, selecione Orion 
como o destino de Connect to (Conectar a). 

e. Clique em Connect (Conectar). 
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3. Expanda a árvore de objetos de mapa no painel esquerdo para visualizar os 
objetos monitorados em sua rede que possam estar mapeados. 

Observação: para visualizar detalhes sobre qualquer objeto, coloque o 
ponteiro do mouse sobre ele. 

 

 

4. Arraste os objetos do painel esquerdo sobre o mapa no painel principal. 

Observações: 

 Uma marca de verificação  ao lado de um nó ou recurso de rede 
indica que você já o adicionou a seu mapa. 

 Para localizar um objeto de mapa específico em seu mapa, clicar em um 
recurso de rede no painel esquerdo seleciona o objeto de mapa no 
próprio mapa. 
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5. Se os objetos em seu mapa foram descobertos usando o Network 
Sonar Discovery, clique em ConnectNow para criar links usando o utilitário 
ConnectNow. 

 

 

6. Se você quiser criar links entre objetos que não foram descobertos 
usando o Network Sonar Discovery ou entre objetos que não estão 
direta ou fisicamente conectados, complete o procedimento a seguir para 
criar links de mapas manualmente: 

a. Clique na guia Home (Início), em seguida clique em Straight Line  
(Linha reta). 

b. Clique em um objeto com a ferramenta de desenho de linhas para 
começar a desenhar o link. 

c. Clique em um segundo objeto para concluir o desenho do link.  

 

 

7. Clique na guia Home (Início), em seguida clique em Select  (Selecionar) 
no grupo Tools (Ferramentas). 

8. Clique com o botão direito do mouse no link, em seguida selecione 
Properties (Propriedades). 
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9. Se quiser editar a aparência do link criado, complete as seguintes etapas: 

a. Clique em Appearance (Aparência) no painel esquerdo da página Link 
Properties (Propriedades do link). 

b. Configure as opções Width (Largura), Color (Cor) e Style (Estilo), 
conforme apropriado. 

c. Clique em OK.  

 

 

Para obter mais informações sobre a criaçaõ de mapas de rede com o Orion 
Network Atlas, consulte o Guia do administrador do SolarWinds Orion Network 
Atlas. 

Personalização de mapas no Network Atlas 

Você pode selecionar as cores, as texturas e as imagens para servirem como o 
fundo de seu mapa: 

 Seleção de uma cor de fundo 

 Seleção de uma textura de fundo 

 Seleção de uma imagem de fundo 

 Como apagar o fundo 

Seleção de uma cor de fundo 

O Orion é compatível com fundos coloridos de 24 bits. 

Para definir uma cor de fundo para o mapa: 

1. Clique na guia Home (Início), em Background (Fundo) > Background 

Color (Cor de fundo) . 

2. Selecione uma cor da paleta ou clique em More Colors (Mais cores) para 
selecionar uma cor personalizada. 
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Seleção de uma textura de fundo 

O Orion também fornece várias texturas coloridas que podem servir como 
fundos de mapas. 

Para definir texturas de um fundo de mapa: 

1. Clique em Home (Início) > Background (Fundo) > Background Texture 

(Textura de fundo) . 

2. Insira os valores apropriados para Width (Largura) e Height (Altura) de seu 
mapa na área Map Size in Pixels (Tamanho do mapa em pixels). Os 
valores padrão são a menor área que limita os objetos e rótulos existentes 
do mapa. 

3. Selecione uma textura para aplicar como seu fundo de mapa, em seguida 
clique em OK. 

Seleção de uma imagem de fundo 

O Orion permite usar imagens como fundo de seu mapa. A fonte da imagem de 
fundo pode ser um arquivo gráfico em seu disco rígido ou um URL para um 
arquivo gráfico na Internet em qualquer um dos seguintes formatos: 

 Graphics Interchange Format (.gif, sem animação) 

 Joint Photographic Experts Group (.jpg) 

 Microsoft Windows Bitmap (.bmp) 

 Portable Network Graphics (.png) 

Para selecionar uma imagem de fundo do disco: 

1. Clique em Home (Início) > Background (Fundo) > Background Image 

(Imagem de fundo) . 

2. Navegue até a imagem que deseja usar. 

Para selecionar uma imagem da Web como fundo: 
1. Clique em Home (Início) > Background (Fundo) > Linked Background 

(Fundo vinculado) . 

2. Digite o URL da imagem que deseja usar e clique em OK. 
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Observações: 

 As imagens de fundo fornecidas são exibidas no tamanho completo no 
Console Web do Orion, portanto, considere suas dimensões. Você pode 
redimensionar as imagens dentro do aplicativo, mas as imagens exibidas em 
escala total oferecem a qualidade ideal.  

 Ao determinar a resolução e o tamanho do mapa, considere os layouts de 
páginas da Web e as possíveis resoluções de tela. 

 A pasta NetworkAtlas Backgrounds localizada em sua pasta padrão de 

documentos compartilhados contém exemplos de imagens de fundo. Clicar 
em Background Image (Imagem de fundo) sempre abre essa pasta de 
imagens de fundo. 

Como apagar o fundo 

Para apagar o fundo atual do mapa, clique em Home (Início) > Background 

(Fundo) > Clear Background (Apagar fundo) . 

Aninhamento de mapas 

Mapas aninhados permitem que você navegue através de um mapa para ver 
vários níveis de detalhe. Por exemplo, o mapa dos Estados Unidos podem incluir 
um ícone para um mapa secundário de Oklahoma.Você pode clicar no objeto 
Oklahoma para abrir o mapa secundário e ver o próximo nível de detalhes do 
mapa. O mapa de Oklahoma pode se tornar um mapa principal para um 
diagrama de rede. 

 

Cada mapa secundário pode incluir uma visualização dos objetos, quer sejam 
dispositivos ou outros mapas, implantados nele. Quaisquer objetos de mapa 
aninhados podem ser clicados no console Web para exibir o próximo nível de 
detalhes do mapa, até o nível do dispositivo de rede final ser alcançado e todas 
as informações de rede disponíveis serem exibidas. 
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Observação: o número total de objetos em um mapa, inclusive os exibidos em 
um mapa secundário, afeta a velocidade de carregamento dos mapas no 
Console Web do Orion. Se os seus mapas carregarem lentamente, reduza o 
número de objetos do mapa. 

Para aninhar um mapa: 

1. Arraste um mapa do grupo Maps (Mapas) no painel esquerdo para o mapa 
principal. 

2. Posicione o ícone do mapa secundário sobre o mapa principal corretamente. 

3. Se quiser que o status de um mapa secundário também indique o 
status de seus objetos secundários, conclua as etapas a seguir: 

a. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do mapa secundário 
e selecione Properties (Propriedades). 

b. Marque Include child status (Incluir status secundário) na página de 
propriedades Status, em seguida clique em OK. O ícone de status do 
objeto agora inclui o indicador de status secundário. 

Integração de sites externos 

Com o recurso de visualização de sites externos, qualquer administrador do 
Orion NPM pode definir qualquer site externo como uma visualização do 
Console Web do Orion, como mostrado nas etapas a seguir. 

Para criar ou editar uma visualização de site externo no console Web: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Console 
Web do Orion. 

2. Faça login no Console Web do Orion como um administrador, em seguida 
clique em Admin na barra de ferramentas Views (Visualizações). 

3. Clique em External Websites (Sites externos) no grupamento Customize 
(Personalizar) da página Orion Website Administration (Administração do 
site do Orion), em seguida clique em Add (Adicionar) na visualização 
External Websites (Sites externos). 
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4. Forneça um Menu Title (Título do menu) para que o site externo seja 
exibido na barra de ferramentas Views (Visualizações). 

 

5. Se quiser incluir um título dentro da visualização, forneça um Page Title 
(Título de página) opcional para ser exibido dentro da visualização. 

 

 

6. Forneça o URL do site externo no formato http://nome_do_domínio.  

 

 

7. Clique em OK. 

8. Clique em Preview (Pré-visualização) para visualizar o site externo da forma 
que o console Web o exibirá. 

 

Criação de visualizações geográficas ou 
departamentais 

Usar grupos é um processo direto para criar visualizações personalizadas do 
console Web que exibem informações sobre objetos monitorados separados por 
localidade geográfica ou departamental. Os procedimentos a seguir criam 
visualizações personalizadas que, em seguida, são preenchidas com os 
recursos baseados em grupos apropriados. 
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Criação de um grupo personalizado 

O procedimento a seguir cria um grupo personalizado de objetos monitorados 
em uma localidade geográfica definida. 

Para criar um grupo personalizado: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Console 
Web do Orion. 

2. Faça login no console Web como um administrador. 

3. Clique em Settings (Configurações) no canto superior direito do console 
Web. 

4. Clique em Manage Groups (Gerenciar grupos) no agrupamento Node & 
Group Management (Gerenciamento de nós e grupos) da página Orion 
Website Administration (Administração do site do Orion). 

5. Clique em Add New Group (Adicionar novo grupo). 

6. Forneça um nome e uma descrição apropriados para o grupo personalizado. 

Por exemplo, um grupo chamado Austin pode ser descrito como Todos os 

objetos de rede monitorados no escritório de Austin. 

7. Clique em Next (Avançar). 

8. No painel Available Objects (Objetos disponíveis), verifique todos os objetos 
monitorados que se enquadram na definição do grupo. Usando o exemplo 
acima, selecione todos os objetos localizados no escritório de Austin. 

9. Clique em Add to Group (Adicionar ao grupo). 

10. Selecione todos os objetos monitorados no novo painel de grupo à direita, 
em seguida clique em Create Group (Criar grupo). 

O novo grupo de objetos monitorados localizado na mesma localidade 
geográfica agora está relacionado na visualização Manage Groups (Gerenciar 
grupos). 

Criação de uma visualização personalizada 

O procedimento a seguir cria uma visualização personalizada que será usada 
para exibir informações de monitoramento para dispositivos em um grupo 
selecionado. 

Para criar uma visualização personalizada baseada em grupo: 

1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > SolarWinds Orion > Console 
Web do Orion. 

2. Faça login no console Web como um administrador. 



SolarWinds Orion Network Performance Monitor  Guia de avaliação 
 

 
84  Como usar o Orion NPM 

3. Clique em Settings (Configurações) no canto superior direito do console 
Web. 

4. Clique em Add New View (Adicionar nova visualização) no grupamento 
Views (Visualizações) da página Orion Website Administration 
(Administração do site do Orion). 

5. No campo Name of New View (Nome da nova visualização), forneça um 
nome para a visualização personalizada. 

6. No campo de seleção Type of View (Tipo de visualização), selecione Group 
Details (Detalhes do grupo). 

7. Clique em Submit (Enviar). 

8. Se quiser alterar o layout das colunas de sua visualização 
personalizada, clique em Edit (Editar) à direita das larguras das colunas, 
em seguida configure o layout das colunas de sua visualização do seguinte 
modo: 

a. Selecione o número de colunas em Layout. 

b. Forneça a largura, em pixels, de cada coluna nos campos apropriados. 

c. Clique em Submit (Enviar). 

9. Repita as etapas a seguir para cada recurso adicionado à sua visualização 
personalizada: 

Observações: 

 Os recursos que já estão em sua visualização não serão marcados 
nessa página, pois ela é uma visualização de todos os recursos do 
console Web. Portanto, é possível selecionar duplicatas de recursos que 
você já está visualizando. 

 Várias opções presentes na página Add Resources (Adicionar recursos) 
são adicionadas à lista de recursos referentes a uma página, mas a 
configuração real de determinado mapa, link ou código não é adicionada 
até a página ser pré-visualizada. 

a. Clique em + ao lado da coluna na qual deseja adicionar um recurso. 

b. Clique em + ao lado de um grupo de recursos  na página Add Resources 
(Adicionar recursos) para expandi-lo, exibindo os recursos disponíveis. 

c. Marque todos os recursos que deseja adicionar. 

d. Se tiver concluído a adiçõa de recursos à visualização selecionada, 
clique em Submit (Enviar). 

10. Se quiser excluir um recurso de uma coluna, selecione o recurso, em 
seguida clique em X ao lado da coluna de recursos para excluir o recurso 
selecionado. 
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11. Se quiser copiar um recurso em uma coluna, selecione o recurso, em 

seguida clique em  ao lado da coluna de recursos para excluir o recurso 
selecionado. 

12. Se quiser reorganizar a ordem na qual os recursos são exibidos em sua 
visualização, selecione os recursos e use as teclas de seta para 
reorganizá-los. 

13. Se você concluiu a configuração de sua visualização, clique em Preview 
(Pré-visualização). 

Observação: uma pré-visualização de seu console Web personalizado é 
exibida em uma nova janela. Uma mensagem pode ser exibida no lugar de 
alguns recursos se as informações referentes ao recurso ainda não foram 
consultadas. 

14. Feche a janela de pré-visualização. 

15. Se estiver satisfeito com a configuração de sua visualização, clique em 
Done (Concluído). 

Observação: para obter mais informações sobre a aplicação de limitações a 
essa visualização personalizada, a adição de um visualização personalizada 
como uma barra de menus ou a atribuição de sua visualização 
personalizada como a visualização padrão de um usuário, consulte 
"Gerenciamento do Console Web do Orion" no Guia do administrador de 
componentes comuns do SolarWinds Orion. 

Personalização das barras de menu do console Web 

As barras de menu exibidas na parte superior de cada página podem ser 
configuradas para exibir vários itens de menu. Também é possível definir itens 
de menu e adicioná-los a barras de menu personalizadas. 

O procedimento a seguir personaliza uma barra de menus do console Web. 

Para personalizar as barras de menus do console Web: 

1. Clique em Settings (Configurações) no canto superior direito do console 
Web. 

2. Clique em Customize Menu Bars (Personalizar barras de menus) no 
grupamento Customize (Personalizar) da página Orion Website 
Administration (Administração do site do Orion). 

file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion/OrionCoreAdministratorGuide.doc%23ManagingOrionWebConsole
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3. Se quiser modificar um menu existente, clique em Edit (Editar) sob a 
barra de menus que deseja modificar, em seguida clique e arraste os itens 
entre a lista Available items (Itens disponíveis) à esquerda e a lista Selected 
items (Itens selecionados) à direita, até que a lista Selected items inclua 
todos os itens que deseja incluir em seu menu editado. 

Observação: posicione o cursor do mouse sobre qualquer título de 
visualização para ler uma descrição. Os itens selecionados são exibidos da 
esquerda para a direita na barra de menus editada, já que são relacionados 
de cima para baixo. 

4. Se quiser criar uma nova barra de menus, conclua as seguintes etapas: 

a. Clique em New Menu Bar (Nova barra de menus), em seguida forneça 
um Name for the New Menu Bar (Nome para a nova barra de 
menus). 

b. Clique e arraste os botões que deseja incluir em sua nova barra de 
menus a partir da lista Available items (Itens disponíveis) à esquerda até 
seus locais relativos corretos na lista Selected items (Itens selecionados) 
à direita. 

Observação: posicione o cursor do mouse sobre qualquer título de 
visualização para ler uma descrição dela. Os itens selecionados são 
exibidos da esquerda para a direita na nova barra de menus, já que são 
relacionados de cima para baixo. 

5. Se quiser adicionar itens de menu, conclua as seguintes etapas: 

a. Clique em Edit (Editar) sob a barra de menus à qual está adicionando o 
novo item. 

b. Clique e arraste os itens que deseja incluir em seu novo menu a partir 
da lista Available items (Itens disponíveis) à esquerda até seus locais 
relativos corretos na lista Selected items (Itens selecionados) à direita. 

Observações: 

 Posicione o cursor do mouse sobre qualquer título de visualização 
para ler uma descrição dela. Os itens selecionados são exibidos da 
esquerda para a direita na nova barra de menus, já que são 
relacionados de cima para baixo. 

 Se você marcar Reports (Relatórios) na página Select Menu Items 
(Selecionar itens do menu), também é necessário ativar os 
relatórios referentes às contas que usam a barra de menus. 
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6. Se quiser adicionar um item de menu personalizado, conclua as 
seguintes etapas: 

a. Clique em Edit (Editar) sob a barra de menus à qual está adicionando o 
item personalizado. 

b. Clique em Add (Adicionar). 

c. Forneça os valores para Name (Nome), URL e Description 
(Descrição) de seu item de menu personalizado. 

d. Se quiser que a opção de menu seja aberta em uma nova janela, 
marque Open in a New Windows (Abrir em uma nova janela). 

e. Clique em OK. 

7. Se quiser excluir um item de menu, clique e arraste o item para excluir da 
lista Selected items (Itens selecionados) à direita para a lista Available items 
(Itens disponíveis) à esquerda. 

Aviso: não exclua a opção Admin da barra de menus Admin. 

8. Se quiser alterar a localização de um item em seu menu, clique e arraste 
os itens para movê-los para cima e para baixo na lista Selected items (Itens 
selecionados). 

9. Se tiver concluído a edição de sua barra de menus, clique em Submit 
(Enviar). 

Investigação mais profunda do Orion NPM 

Embora esta seja a conclusão do passeio guiado pelo Orion NPM, este Guia de 
avaliação não cobriu, de modo algum, a totalidade dos recursos de 
monitoramento e gerenciamento de rede disponíveis no Orion NPM e em seus 
módulos associados. Continue a leitura do próximo capítulo, e explore o Guia do 
administrador do SolarWinds Orion Network Performance Monitor, disponível 
online no endereço http://www.solarwinds.com/support/documentation.aspx 
para saber ainda mais sobre o poder e a conveniência do uso do Orion Network 
Performance Monitor. 

 

http://www.solarwinds.com/support/documentation.aspx

