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زابيكس چيست ؟ ۱-

 

  

در عين حال  از سوي سازمان . زابيكس توسط الكسي والدشيو طراحي و به صورت فعاالنه مورد توسعه قرار گرفت

Zabbix SIA نيز مورد حمايت قرار گرفته شد.

 

  

.زابيكس در واقع يك راه حل كنترل منابع توزيع شده در يك سازمان است

 

  

. است كه امكان كنترل پارامترهاي يك شبكه، سالمت و يكپارچگي  سرورها را ميسر مي سازد زابيكس نرم افزاري

زابيكس با كمك يك مكانيسم اطالع رساني انعطاف پذير، امكان پيكر بندي يك ايميل رابر پايه وقايع روي داده 

ي همراه است زابيكس از در هر جايگاه ميسر مي سازد اين امر با يك واكنش سريع در مشكالت يا مسائل سرور

. برخوردار است) بر پايه اطالعات ذخيره شده(ويژگي هاي مثل مجسم سازي داده ها و گزارش  نويسي فوق العاده 

ت از هر دو روش نمونه يزابيكس قادر به حما. زينه  ايده آل در برنامه ريزي ظرفيت هاسته لذا، به عنوان يك

            كليه نرم افزاهاي زابيكس از قابليت ارائه گزارش و آمار و نظير . و كنترل الگوهاست) پيام گيري(برداري 

يك الگوي مبتني بر وب تضمين كننده وضعيت شبكه  و سالمت سرورهاي . پيكره بندي پارامترها برخوردارند

دي ، نقش زابيكس با قابليت مطلوب در پيكره بن. شماست كه هريك  در جايگاههاي مختلف قابل ارزيابي هستند

سازمان هاي  راين عملكرد د. بسزايي را در كنترل ساختار زير بنايي يا زيرساختارهاي فناوري اطالعات ايفا مي كند

         كوچك با كمك تعداد اندكي از سرورها و   در سازمان هاي بزرگ با كمك طيف تنوعي از سرورها صورت 

قرار داشته و بر اساس آن  ) ۲ورژن ( CPIت گواهي نامه دولتي زابيكس عاري  از هزينه است زابيكس تح. مي گيرد

.اين بدان معني است كه كد آن آزادانه توزيع و در اختيار عموم قرار مي گيرد. درج و توزيع مي شود

 

  

.حمايت هاي تجاري نيز موجود و از طريق شركت زابيكس ارائه مي گردد

 

  


