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مقدمه
امروزه زیرساخت IT، نقش بسیار مهمی در سازمان ها ایفا می کند و کسب وکار سازمان ها اساسا، 
بر این زیرساخت استوار شده و بروز اختالل در آن، باعث بروز اختالل در کسب وکار سازمان 
خواهد شد. بنابراین در مواقع بروز اشکال در سرویس، شناسایی به موقع ریشه مشکل در 
زیرساخت IT )که در اکثر اوقات در سطح جغرافیایی گسترده ای توزیع شده اند( کاری با اهمیت 

و انجام آن بسیار سخت، پیچیده و پرهزینه است.

در جهان امروز، گستره خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات روز به روز افزایش می یابد. تجارت، 
آموزش، سرگرمی، خدمات عمومی و دولتی و... و تقریبا هیچ مقوله ای از ابعاد زندگی بشر نیست 
که از فناوری اطالعات تاثیر نگرفته باشد؛ اما فناوری اطالعات به عنوان یک صنعت زیرساختی 
در دنیای امروز، خود بر مبنای زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مختلفی پایه ریزی شده 
است. در این میان، شبکه و شبکه های ارتباطی، یک عنصر حیاتی و یک شرط بدیهی است.

شرکت IBM گستره وسیعی از ابزارهای مدیریتی در حوزه های مدیریت فرآیند، مدیریت 

مدیریت و پایش متمرکز فاوا در سازمان ها
شرکتدادهپردازیمجموعهنرمافزاریTivoliMonitoringراپیشنهادمیدهد
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سرویس و مدیریت عملیات ارائه کرده است. در این راستا و در جهت دستیابی به معماری 
Service Management خود، سری محصوالت خانوادهIBM Tivoli را که شامل محصوالت 

پایش و مدیریت با هدف ایجاد رویت، کنترل و خودکارسازی در مدیریت مخاطرات، مدیریت 
سازگاری و رشد سریع در کسب وکار است، عرضه نموده است. شعار این شرکت »قدرت 

مدیریت برای هر چیز و در هر مکان« است.
جهت فائق آمدن بر این امر مهم در سازمان های کوچک تا بسیار بزرگ، مجموعه نرم افزاری 
Tivoli Monitoring پیشنهاد می گردد. این مجموعه، به صورت یکپارچه و متمرکز توانایی 

شناسایی و اطالع رسانی به موقع گلوگاه ها و مشکالت موجود زیرساخت IT را داشته و امکان 
پیش بینی منابع مورد نیاز آتی را نیز فراهم خواهد آورد.

IT معرفی راه حل پایش متمرکز زیرساخت
مجموعه نرم افزاری Tivoli Monitoring (ITM) توسط پایش منابع سیستم و تشخیص گلوگاه ها 
و مشکالت بالقوه و همچنین پاسخگویی خودکار به رخدادها، باعث بهبود مدیریت زیرساخت 

IT سازمان ها می گردد. پایش بالدرنگ زیرساخت IT، منجر به شناسایی مشکالت و برطرف 
کردن آن ها، قبل از بروز اشکال و ایجاد اختالل در روند کاری کاربران می شود. اطالعاتی 
که توسط این نرم افزار جمع آوری می گردد، امکان ظرفیت سنجی و تخمین منابع مورد نیاز 

زیرساخت IT را، در آینده فراهم می سازد.
 (Performance( را از نقطه نظر کارایی IT این مجموعه نرم افزاری تجهیزات موجود در زیرساخت

و در دسترس بودن (Availability) مورد پایش قرار می دهد.
این مجموعه نرم افزاری قابلیت تهیه و نمایش انواع نمودارهای گرافیکی را برای پارامترهای 
مختلف دارد که می توان با انتخاب نمودارهای مناسب، درک صحیحی از وضعیت جاری 
زیرساخت، به دست آورد. یکی دیگر از امکانات بارز این مجموعه، جمع آوری و نگهداری 
اطالعات پایشی کلیه اجزا در بازه زمانی طوالنی است. بر اساس اطالعات جمع آوری شده 
می توان گزارش های متنوعی تولید کرد که منجر به شناسایی رفتار سیستم می گردد. به عنوان 
مثال بر این اساس می توان پیش بینی کرد که چه میزان و چه مقدار منابع در آینده مورد نیاز 

است و یا اینکه بیشترین اشکاالت به وجود آمده از چه ناحیه ای بوده و ...

این مجموعه نرم افزاری توانایی پایش متمرکز حوزه های زیر را دارا است.
الزم به ذکر است، در این متن، با توجه به گستردگی حوزه های تحت پوشش این مجموعه 

نرم افزاری، به ذکر برخی از آن ها بسنده شده است
درصورتی که نیاز به پایش سرویسی وجود داشته باشد که در این لیست Agent ای برای آن 
 Agent نرم افزاری را ارائه کرده که با استفاده از آن می توان IBM وجود نداشته باشد، شرکت

مورد نظر را ساخت و از آن استفاده کرد.
با توجه به این توانمندی می توان گفت که تقریبا حوزه ای از IT نیست که توسط این راه حل 

بصورت متمرکز و جامع قابل پایش نباشد.
معرفی راه حل پایش متمرکز شبکه

هم اکنون شبکه و تجهیزات و سرویس های مربوط به آن، یکی از ابعاد چشمگیر در رشد 
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روزافزون علم، فناوری و خدمات در صنعت فناوری اطالعات است. شبکه های مراکز داده و 
شبکه های محلی یا گسترده سازمانی، از لحاظ ساختار، نوع و تعداد تجهیزات، ظرفیت و پهنای 
باند و همه جوانب فنی مرتبط با آن، به صورت دائم در حال بزرگ تر شدن و پیچیده تر شدن 
هستند؛ و از آن سو نیز بر همگان آشکار است که میزان دسترس پذیری هر سرویس مبتنی بر 

فناوری اطالعات، در وهله اول تابعی از دسترس پذیری شبکه زیرساخت آن است.
می توان فرض نمود که همه شبکه ها و مراکز داده فعال کنونی، دارای تجهیزات مختلف شبکه 
و سرویس های گوناگون شبکه ای بوده و محتمل است بسیاری از آن ها نیز از ابزار مختلف 
مدیریت یا پایش مختص خود برخوردار باشند؛ اما هنگامی که شبکه دارای صدها و هزاران 
Node بوده و از آن سو پذیرای ده ها و صدها سرور و سرویس گر باشد و انواع خدمات را 
در گستره کشوری یا کل فضای اینترنت و در سطح جهان ارائه نمایند، چگونه می توان آن را 
مدیریت یا پایش نمود؟ بدین ترتیب کامال آشکار است که تامین و به کارگیری راهکارهای 
متمرکز و هوشمند مدیریت و پایش شبکه، یکی از اساسی ترین و ضروری ترین نیازمندی ها در 

راهبری و بهره گیری از سایت های رایانه ای و مراکز داده است.
IBM Netcool Network Management محصول

 IBM Netcool Network محصول  شبکه،  مدیریت  حوزه  در   IBM شرکت 
Management را ارائه کرده است. مجموعه نرم افزارهای ذیل، به صورت یکپارچه در 

قالب این محصول ارائه شده است:
 IBM Tivoli Network Manager
 IBM Tivoli Netcool Configuration Manager
 IBM Tivoli Netcool/OMNIBus

ابزار IBM Netcool Network Management، مدیریت بالدرنگ رخداد، شناسایی تجهیزات 
شبکه، پایش شبکه، مدیریت پیکربندی و مدیریت سازگاری را به صورت یکپارچه فراهم کرده 

است. برخی از امکانات ارائه شده در این ابزار عبارتند از:
 پیکربندی و مدیریت خودکار تجهیزات شبکه

 بهبود عملکرد شبکه
 کاهش هزینه های عملیات

 مشخص کردن گلوگاه های شبکه
 مدیریت رخداد، مدیریت شبکه، مدیریت دسترسی، مدیریت 
تغییر و مدیریت سازگاری به صورت یکپارچه از طریق یک 

واسط کاربری واحد.
در ادامه نرم افزارهای اشاره شده فوق به تفکیک بررسی شده 
و توضیحات بیشتری درباره هر یک و به صورت کلی ارائه 
می شود. البته هر یک از این نرم افزارها، به صورت جداگانه نیز 

قابلیت نصب و استفاده را دارند.
ابزار مدیریت شبکه

IBM Tivoli Network Manager 
نرم افزار مدیریت شبکه IBM Tivoli Network Manager امکان 
توپولوژی شبکه و  نمایش  پایش خودکار تجهیزات شبکه، 
تحلیل عوامل پایه در الیه های یک، دو و سه شبکه از قبیل 
 IBM Tivoli ابزار  می سازد.  فراهم  را   MPLS و   IP، Ethernet

Network Manager با هدف نمایش توپولوژی شبکه و فهم 

ساده تر پیچیدگی های شبکه طراحی شده است. قابلیت تحلیل 
عوامل پایه به صورت بالدرنگ، کمکی در شناسایی خرابی در شبکه و مرتفع کردن سریع 

مشکل است. از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 امكان نصب به صورت ساده یا نصب سفارشی برای شبكه های متوسط و بزرگ با پشتیبانی 

MPLS و NAT از شبكه های
 امكان شناسایی خودكار، دستی و زمان بندی شده نودهای شبكه

Tivoli Netcool/OMNIbus قابلیت یكپارچگی با 
 راه اندازی به صورت افزونه (Failover Architecture) برای هریک از مولفه های نرم افزار

Agentless قابلیت شناسایی و پایش نودهای شبكه به صورت 
 پشتیبانی از طیف وسیعی از اطالعات و MIBهای تجهیزات مختلف از برندهای متنوع

 ارائه نقشه های توپولوژی شبكه با دسته بندی های مختلف اعم از Subnet ها، vLan ها، 
انواع تجهیزات و ... با امكان جستجوی نودها و تجهیزات بر روی نقشه های شبكه

ابزار مدیریت پیکربندی
IBM Tivoli Netcool Configuration Manager 

نرم افزار مدیریت پیکربندی IBM Tivoli Netcool Configuration Manager، مدیریت تغییرات 
در پیکربندی تجهیزات شبکه را خودکار می سازد، عالوه بر این، از طریق این ابزار دسترسی 
به تجهیزات شبکه کنترل خواهد شد و از مطلوبیت خط مشی های شبکه اطمینان حاصل شد. 
بنابراین راهبران شبکه می توانند وظایف مربوط به مدیریت پیکربندی تجهیزات را به طور 
خودکار انجام دهند. با به کارگیری از این ابزار، امنیت شبکه از طریق کنترل دسترسی کاربران، 
تجهیزات و دستوراتی که اجرا می شوند و همچنین نگهداری از حالت شبکه به صورت بالدرنگ 
 IBM Tivoli Netcool Configuration Manager تامین خواهد شد. برخی از قابلیت های ابزار

عبارت اند از:
 امکان پیکربندی تجهیزات شبکه با چند وضعیت مختلف به گونه ای که امکان پیکربندی 

تجهیزات برای سطوح مختلف از مهارت راهبران فراهم شده است.
 مدیریت پیکربندی تجهیزات از ابتدا به همراه امکان جستجو، آزمایش، تایید و ردیابی
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نموده است.
بنابراین بسیار قابل تامل است با وجود اینکه شرکت Cisco خود دارای انواع محصوالت 
نرم افزاری مدیریت و پایش است، اما جهت عرضه یک راهکار چند وجهی اما یکپارچه و 
 IBM در قالب سری IBM Tivoli متمرکز پایش، اقدام به فروش مجموعه ای از نرم افزارهای
 Cisco Info Center v7.3 و در حال حاضر با نام و نسخه Tivoli Netcool for Cisco Prime

 ،Cisco توسط شرکت IBM نموده است. بدیهی است که فروش محصوالت مدیریت و پایش
دلیلی آشکار در اثبات کیفیت و کارایی این خانواده از محصوالت IBM Tivoli است.

ابزار مدیریت عملیات و رخداد
IBM Tivoli Netcool/OMNIbus

را  نرم افزار IBM Tivoli Netcool/OMNIbus، مدیریت عملیات در حوزه فناوری اطالعات 
یکپارچه می سازد. عالوه بر این، این ابزار امکان بهبود قابلیت دسترس پذیری و ارتجاع پذیری را 
به همراه مدیریت بالدرنگ سرویس در مراکز داده، مراکز عملیات شبکه (NOC) و شبکه های 
رایانه ای ارائه کرده است. ابزار IBM Tivoli Netcool/OMNIbus با سایر مجموعه ابزارهای 
IBM Tivoli یکپارچه شده و نمایش واحدی از عملیات در شبکه را به تصویر می کشد. بنابراین 

همبستگی سنجی، نمایش واحد و گزارش گیری متمرکز از سایر ابزارهای IBM Tivoli در ابزار 
IBM Tivoli Netcool/OMNIbus فراهم شده است.

IBM Tivoli Netcool/ ابزار  قابلیت های  جمله  از 
OMNIbus عبارتند از:

 ارائه یک نقطه مرکزی برای مدیریت بالدرنگ 
تجهیزات  تجهیزات شبکه،  کاربردی،  برنامه های 

امنیتی و پروتکل های اینترنتی
بحرانی  مشکالت  کردن  مرتفع  و  شناسایی   
رخدادها،  خودکار  همبستگی سنجی  طریق  از 

ایزوالسیون و تجزیه و تحلیل
از  بالدرنگ  به صورت  داده ها  از  نمایشی  ارائه   
قابلیت  همراه  به  وب  بر  مبتنی  داشبورد  طریق 

سفارشی سازی در نمایش
 به کارگیری از Agent های سبک و قابل تنظیم 
برای جمع آوری رخدادها از بیش از 10000 منبع به 

صورت بالدرنگ
 قابلیت یکپارچه سازی با دیگر مجموعه ابزارهای 

IBM Tivoli Monitoring

شرکت داده پردازی ایران

 برخورداری از واسط گرافیکی در خصوص اطالعات مرتبط با تجهیز از قبیل سخت افزار، 
تاریخچه، پیکربندی، تغییرات و فعالیت ها

 امکان محدود کردن دسترسی کاربر به دستورات مورد نظر
 امکان تعریف چهارچوبی از خط مشی ها در پیکربندی تجهیزات

 یکپارچه سازی سریع با برنامه های کاربردی ارائه شده توسط شرکت های ثالث
Cisco توسط IBM عرضه محصول

اگرچه در عرصه جهانی فناوری اطالعات، نام IBM یکی از بزرگ ترین و معتبرترین نام ها و 
شاید خوش نام ترین برند جهانی باشد، اما برای متخصصین و فعاالن بخش شبکه، نام و برند 
Cisco به عنوان پیشتاز بازار و پیشرو فناوری مطرح بوده و پرکاربردترین محصوالت را عرضه 

IBM Netcool Network Management کارکرد ترکیبی مجموعه نرم افزاری

Cisco توسط IBM Tivoli عرضه محصوالت پایش متمرکز

IBM/Tivoli با دیگر نرم افزارهای مانیتورینگ Tivoli Netcool/OMNIbus نقش و ارتباط
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