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Fi-View-MP, PDH Multiplexer Yönetim yazılımı

Fi-View-MP
PDH Multiplexer
Network Management

1. GENEL
Fibridge F9-120-xxx, F9-240-xxx, F9-480-xxx serisi PDH Multiplexer cihazlarının network yönetimi, web üzerinden olduğu
gibi, Fi-View-MP yazılımı ile de yapılır. PDH multiplexer üzerinde, modeline göre, 8 adete kadar E1, ethernet, RS232
data, telefon arayüzleri bulunmaktadır.
Bu kılavuzda Fi-View-MP kurulum ve konfigürasyonuna ilişkin pratik bilgiler bulunmaktadır.

Şekil 1 : PDH Mux Uygulama
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2.1. Kurulum
CD’de yer alan Fi-View.exe dosyasına çift tıklayıp, bilgisayara kurulum başlatılır. Sonraki yönergeleri izleyerek kurulum
tamamlanır.

Şekil 2 : Yazılımın kurulumu
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2.2.

Sistem Arayüzü

Program çalıştırılıp şifre girildiğinde (önceden şifre etkinleştirilmiş ise. System menüsünde “Require System Login”)
aşağıdaki ekranı açılır.

Şekil 3 : Açılış ekranı

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

www.telkolink.com
© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Quality Link Connections

Fi-View-MP – Fibridge Network Yönetim Yazılımı

2.3.

Ekran Tanımlamaları

Ana ekran yedi parçadan oluşur. Başlık Çubuğu, Menü çubuğu, kısayol çubuğu, Ağaç görünüm bölümü, Şasi durum
bölümü, Şasi bilgi bölümü ve durum çubuğu.
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2.4. Temel Operasyonlar
2.4.1. Ağ Ekle
Kısayol Çubuğu’nda “ADD” butonuna tıklayın. Aşağıdaki pop-up pencere açılır. Burada ağınıza isim verin ve “INSERT” tıklayın

Yeni eklediğiniz ağ, Tree-view area’da belirir. Ağ denilirken, birbirine bağlı PDH mux’lar grubu kastedilir.

2.4.2. Ağ Elemanı Ekle
Daha önce eklediğiniz bir Ağ’a tıklayın. Sonra Kısayol Çubuğu’nda “ADD” butonuna tıklayın. Aşağıdaki pencere belirir.

Consoldan bağlı olduğunuz standalone ya da SNMP ile IP’si üzerinden bir PDH mux ekliyorsanız ilgili seçimleri yukarıdaki gibi
yapın.
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2.4.3. Ağ Elemanı Tarama
Eğer manuel olarak consol veya IP tanımları yaparak eleman aramak istemiyorsanız. Fi-view search fonksiyonunu
kullanabilirsiniz. IP ile arama veya Consola bağlı olanları arama şeklinde seçenekler vardır.

2.4.3.1.

IP Search

Auto Search ve Manual Search seçenekleri vardır. Auto Search ile C class bir IP bloğunda arama yapılır. PC’ninzin bulunduğu
C class networkteki tüm network elementlerini bulur ve gruba ekleyebilirsiniz.
Manual search ‘te ise bildiğiniz bir IP ile ararsınız. Aşağıdaki şekilde manual search yapılışı var.

2.4.3.2.

Console Search

Management PC’deki tüm console portlarını tarar ve bağlı network elemetlerini tespit eder.

2.4.4. Network Element’ine logon olma
Daha önce ekrana eklediğiniz ağ elemanına çift tıkladığınızda aşağıdaki logon ekranı gelir. Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra
artık bu cihazla ilgili tüm tanımları yapacağınız bölüme girmiş olursunuz.

Fi-View-MP – Fibridge Network Yönetim Yazılımı
Bir kere giriş yaptıktan sonra aşağıda görülen ekranda PDH Multiplexer cihazınıza ilişkin tüm tanımları ilgili menüleri tıklayarak
yapabilirsiniz.
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