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Abstract
The increasing complexity of Information Systems and the simultaneous
growth of computer networks globally, render the sector of networks particularly
important for the daily operations of each enterprise and organization. The weight of
this change is shifted in the Networks Management sector, where powerful tools that
would follow the rapid technological developments are required. Thus, Network
Management Tools, which will be examined in the present survey, are used in order to
bring some order in this chaotic environment.
Network Management is usually divided in the following sectors in which
each tool should effectively correspond : Configuration Management, Fault
Management, Security Management, Performance Management and Accounting
Management. In each one of these points, the software will be supposed to give also
the least information in the administrator of network, aiming at the increase of
reliability of network.
In the present project we also examine the degree in which concrete
applications produced by big and established IT companies can correspond to the
former sectors, as well as the particular characteristics of each one. Finally, the future
requirements from the Network Management Tools are sketched out, with accent in
the questions of safety and interoperability.

Περίληψη
Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων και η
ταυτόχρονη ανάπτυξη των δικτύων Η/Υ σε παγκόσµιο επίπεδο, καθιστά τον τοµέα
των δικτύων ιδιαίτερα σηµαντικό για τις καθηµερινές λειτουργίες κάθε επιχείρησης
και οργανισµού. Το βάρος αυτής της αλλαγής µετατοπίζεται στη διαχείριση των
δικτύων, όπου απαιτούνται ισχυρά εργαλεία που να ακολουθούν τις ραγδαίες
τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι, τα εργαλεία διαχείρισης δικτύων (Network
Management Tools), τα οποία θα εξεταστούν στην παρούσα εργασία,
χρησιµοποιούνται µε στόχο να φέρουν µια τάξη σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον.
Οι τοµείς στους οποίους διακρίνουµε την ∆ιαχείριση ∆ικτύων και στους
οποίους κάθε εργαλείο θα πρέπει να ανταποκρίνεται είναι: η διαχείριση της
διαµόρφωσης του δικτύου (Configuration Management), ο έλεγχος και η ανακάλυψη
λαθών (Fault Management), η διαχείριση της ασφάλειας (Security Management), η
διαχείριση της απόδοσης του συστήµατος (Performance Management) και τέλος η
τεχνικο-οικονοµική διαχείριση (Accounting Management). Σε κάθε ένα από τα
παραπάνω σηµεία το λογισµικό θα πρέπει να δίνει και την παραµικρή πληροφορία
στον διαχειριστή του δικτύου, µε στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας του δικτύου.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο µπορούν να
ανταποκριθούν στους παραπάνω τοµείς συγκεκριµένες εφαρµογές που παράγουν
µεγάλες και καθιερωµένες εταιρίες πληροφορικής, καθώς και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της καθεµιάς. Τέλος, σκιαγραφούνται οι µελλοντικές απαιτήσεις από
τα συστήµατα διαχείρισης δικτύων, µε έµφαση στα ζητήµατα της ασφάλειας και της
διαλειτουργικότητας µεταξύ συστηµάτων.
Ζάχος ∆ηµήτριος
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Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση ∆ικτύων
Σε γενικές γραµµές το Network Management πρόκειται περί διαδικασιών και
τεχνικών για τη διαχείριση των δικτύων υπολογιστών και των υποσυστηµάτων τους.
Όσο περισσότερο αναπτύσσονται τα δίκτυα, τόσο µεγαλύτερη και πιο επιτακτική
είναι η ανάγκη για εισαγωγή κάποιων βιοµηχανικών προτύπων τόσο για τα
πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύων όσο και για το λογισµικό που παράγεται για το
σκοπό αυτό.
Το πρώτο από τα πρωτόκολλα αυτά που αναπτύχθηκαν είναι το SNMP
(Simple Network Management Protocol), από το Internet Activities Board το 1988.
Το SNMP σε γενικές γραµµές βασίζεται στο UDP/IP (User Datagram Protocol /
Internet Protocol) σαν τον µηχανισµό που χρησιµοποιείται για την µεταφορά
δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών τύπων συστηµάτων και δικτύων.
Το SNMP είναι το πρωτόκολλο που περιγράφει την επικοινωνία ανάµεσα σε
έναν σταθµό διαχείρισης δικτύου και σε σε µια συσκευή ή διεργασία µε την οποία θα
πρέπει να γίνει εφικτή η επικοινωνία.
Το SNMP στηρίζεται σε µία αρχιτεκτονική τριών επιπέδων :
1) Σταθµοί ∆ιαχείρισης ∆ικτύου,
2) πράκτορες και
3) ένα κοινό σύνολο πρωτοκόλλων που τους δένει µεταξύ τους.
Χρησιµοποιεί µία βάση διαχείρισης της πληροφορίας (Management
Information Base – MIB) και µία δοµή διαχείρισης της πληροφορίας (Structure of
management information - SMI). Οι MIB και SMI είναι έννοιες του Netowrk
Management που µας επιτρέπουν να ορίζουµε κάθε χαρακτηριστικό του δικτύου έτσι
ώστε να µπορούµε να παρακολουθούµε και να ελέγχουµε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Αν και το πρωτόκολλο SNMP είναι κοινώς αποδεκτό, η χρήση του θέτει
αρκετούς περιορισµούς. Καταρχήν, θεωρείται από πολλούς πολύ απλοϊκό για τη
διαχείριση των µεγάλων δικτύων σε παγκόσµιο επίπεδο, που αναπτύσσονται
τελευταία. Επίσης, η αρχιτεκτονική manager-to-agent, δηλαδή ένας µόνο
διαχειριστής δικτύου σε κάθε πράκτορα, δεν αφήνει περιθώρια για ουσιαστική
διαχείριση που πολλές φορές θα έπρεπε να γίνει και σε επίπεδο διαχειριστή προς
διαχειριστή. Παρόλα αυτά, επειδή πολλά προϊόντα βασίζονται στο συγκεκριµένο
πρωτόκολλο, εκατοντάδες κατασκευαστών προτείνουν συµβατές µεταξύ τους
εφαρµογές, το SNMP παραµένει η πρώτη επιλογή όσον αφορά τα πρωτόκολλα
διαχείρισης δικτύου για τους περισσότερους διαχειριστές που χρησιµοποιούν
προσωπικούς υπολογιστές.
Περιοχές του Network Management
Οι διαδικασίες και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των
δικτύων και των υποσυστηµάτων, τις περισσότερες φορές διαφέρουν σηµαντικά
µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων. Σε αυτό το ετερογενές περιβάλλον των δικτύων, η
θα µπορούσαµε να χωρίσουµε το Network Management στις παρακάτω περιοχές:
- ∆ιαχείριση της µορφής (Configuration Management)
Το Configuration management περιλαµβάνει τη συλλογή, την παρουσίαση, τον
έλεγχο και την ενηµέρωση των δεδοµένων του συστήµατος. Αυτό µπορεί να είναι για
παράδειγµα τα δεδοµένα των ports ενός στοιχείου του δικτύου, ή οι σχέσεις µεταξύ
των στοιχείων του δικτύου.
Ζάχος ∆ηµήτριος
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- ∆ιαχείριση Λαθών (Fault Management)
Στόχος της διαχείρισης λαθών είναι να αυξήσει την διαθεσιµότητα του δικτύου.
Τα διάφορα λάθη θα πρέπει να εντοπίζονται όσο το δυνατό νωρίτερα, πριν
προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του δικτύου και έτσι η ταχύτατη διάγνωση και
διόρθωσή τους είναι απαραίτητη.
- ∆ιαχείριση απόδοσης (Performance Management)
Στη διαχείριση της απόδοσης, ελέγχεται µε ακρίβεια η απόδοση του δικτύου. Για
αυτόν τον σκοπό συλλέγονται δεδοµένα σχετικά µε το φόρτο του δικτύου, ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα. Αργότερα, αυτά τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε γραφικές
παραστάσεις όπου φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη της φόρτωσης του δικτύου. Κάτι
τέτοιο συνεπάγεται, ότι ο φόρτος εργασίας και κίνησης πάνω στο δίκτυο µπορεί να
ελέγχεται συνεχώς και οι τυχόν επεκτάσεις του δικτύου, θα µπορούν να
προγραµµατίζονται σε µια ασφαλή χρονική απόσταση.
- ∆ιαχείριση Ασφάλειας (Security Management)
Στη διαχείριση ασφάλειας, εκχωρούνται τα δικαιώµατα πρόσβασης και τα
passwords σε ένα δίκτυο δεδοµένων και στις διαφόρους πόρους του. Μη
εξουσιοδοτηµένες προσβάσεις θα πρέπει να αποκαλύπτονται και οι «τρύπες» στην
ασφάλεια του συστήµατος να κλείνουν.
- ∆ιαχείριση Κόστους (Cost Management)
Στη διαχείριση κόστους, καταγράφονται τα επιµέρους κόστη του κάθε ενεργού
στοιχείου του δικτύου. Αυτά τα κόστη θα µπορούσαν να χρεωθούν στη συνέχεια
στους µεµονωµένους χρήστες σε πλήρη αντιστοιχία µε το επίπεδο της χρήσης του
δικτύου.
Οι διαχειριστές δικτύων, έχουν να αντιµετωπίσουν µία πλειάδα από
µηχανήµατα που προέρχονται από διάφορους προµηθευτές, που υποστηρίζουν πολλά
διαφορετικά πρωτόκολλα, και πολύπλοκες τοπολογίες δικτύων. Οι παραλλαγές στις
πλατφόρµες, στα πρωτόκολλα επικοινωνίας, στο λογισµικό, στους servers, στα
mainframes και στις Βάσεις ∆εδοµένων που µπορούν να συνδυαστούν σε ένα δίκτυο
είναι άπειροι. Η προσπάθεια για ταξινόµηση και περισσότερη τακτοποίηση αυτού του
πολύπλοκου περιβάλλοντος, είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Network
Management.
Ένας πολύ µεγάλος όγκος πληροφοριών θα πρέπει να ελέγχει εξονυχιστικά,
έτσι ώστε αυτές να καταστούν χρήσιµες στη διαχείριση των διαφόρων συσκευών
αλλά και των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την απόδοση του συστήµατος.
Συµπερασµατικά, πρέπει να πούµε ότι είναι πρακτικά αδύνατο, να εισαχθούν τα
δίκτυα σε ένα επιτυχηµένο επιχειρησιακό περιβάλλον, χωρίς την εκτεταµένη χρήση
ενός ολοκληρωµένου εργαλείου διαχείρισης δικτύων.
Από το πιο µικρό σφάλµα που µπορεί να είναι ένα κοµµένο καλώδιο, µέχρι
την ανακάλυψη της αιτίας της καθυστέρησης του δικτύου, τα εργαλεία διαχείρισης
δικτύων, είναι ζωτικής σηµασίας για την καθηµερινή λειτουργία ενός δικτύου.
Μπορούν να φανούν πολύ χρήσιµα στην αξιοπιστία του δικτύου, στην διατήρηση της
απόδοσης του στα προκαθορισµένα επίπεδα, στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης
των πόρων, στο σχεδιασµό για επέκτασή τους, στην ασφάλεια, στην καταγραφή
δικτυακής χρήσης. [http://www.cai.com/products/unicent/whitepap.htm]
Ζάχος ∆ηµήτριος
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Μια πρόσφατη ανάλυση πάνω στο θέµα
της ∆ιαχείρισης ∆ικτύων,
προσδιορίζει σχετικά, τα παρακάτω θεµελιώδη πεδία εφαρµογών / υπηρεσιών :
Αρχιτεκτονική Συστήµατος : Οι βασικές υπηρεσίες, πράκτορες (agents),
µοντελοποίηση δεδοµένων, κατανοµή λειτουργιών και διοίκηση.
Αυτόµατη ανακάλυψη και χαρτογράφηση(mapping) δικτύου: Αφορά σε τεχνικές
και µεθόδους αυτόµατης ανακάλυψης και στην γραφική αναπαράσταση των δικτύων.
∆ιαχείριση συµβάντων και συναγερµών(alarm) : Αφορά στους διάφορους τύπους
συµβάντων που πυροδοτούν έναν συναγερµό, τα επίπεδα των συναγερµών, την
αναγνώρισή τους και τις ενέργειες που ακολουθούν ή πρέπει να αποτραπούν.
∆ιαχείριση από απόσταση: Από απόσταση παραµετροποίηση των στοιχείων του
δικτύου, τι είδους περιβάλλοντα υποστηρίζονται, υποστήριξη για εικονικά δίκτυα και
η παραµετροποίηση των χαρακτηριστικών της διοίκησης.
Παρακολούθηση της απόδοσης: Αφορά στα πρότυπα που υποστηρίζονται, την
ικανότητα ανίχνευσης, την παρακολούθηση της κίνησης σε κανονικό χρόνο
λειτουργίας του συστήµατος, εποπτεία του συστήµατος, αναλύσεις, και αναφορές.
∆ιαχείριση της απόδοσης: Αφορά στα συστήµατα που υποστηρίζονται, τις διάφορες
αναλύσεις (π.χ. αρχείο του χρόνου απόκρισης εφαρµογών, προσοµοίωση µεγέθους,
χρεώσεις) και τις γραφικές αναπαραστάσεις.
∆ιαχείριση σταθµών εργασίας και διακοµιστών οµάδων εργασίας: Πληροφορίες
και µέθοδοι απογραφής, ερωτήµατα και αναφορές, άδειες χρήσης, διανοµή
λογισµικού από απόσταση, σύνδεσµοι µε άλλα εργαλεία τρίτων µερών που
σχετίζονται από την πλευρά τους µε τη διαχείριση του ενεργητικού.
∆ιαχείριση ασφάλειας: Τι είδους συστήµατα υποστηρίζονται, ορισµός των
δικαιωµάτων και τα θέµατα του προφίλ των χρηστών, στρατηγική των κοινών
passwords, απλή σύνδεση (single sign-on), ψηφιακά πιστοποιητικά και σύνδεσµοι µε
firewalls.
∆ιαχείριση αντιγράφων ασφαλείας: Οι τύποι των backups που υποστηρίζονται,
συστήµατα και πρότυπα που υποστηρίζονται, πράκτορες για αντίγραφα ανάλογα µε
το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων που χρησιµοποιείται, διάφορα επίπεδα
αντιγράφων/ αποθήκευσης, χρονο-προγραµµατισµός, έλεγχος για ιούς και ιεραρχική
αποθήκευση.

Επίσης, σύµφωνα µε σύγχρονους ερευνητές κάποιες περισσότερο εξειδικευµένες
λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν τα συστήµατα ∆ιαχείρισης ∆ικτύων
περιλαµβάνουν:
!
!

Φιλτράρισµα και ταξινόµηση των «συναγερµών» (alarms).
Ειδοποίηση σχετικά µε τους τυχόν συναγερµούς µε εµφάνιση, e-mail, διαδικτύου,
φωνής.

Ζάχος ∆ηµήτριος
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

∆ιαµορφούµενοι – από το χρήστη συναγερµοί
Πρότυπες και διαµορφούµενες από το χρήστη αναφορές
Αναφορές σε ηλεκτρονική ή συµβατική µορφή
Αυτοµατισµός κάποιων τυπικών λειτουργιών
Αντίγραφα βάσεων δεδοµένων για αντιµετώπιση λαθών
Επίπεδη και ιεραρχική τοποθέτηση, τοπολογία, και διαµορφούµενες όψεις
Επεξεργασία και καταγραφή σε επίπεδο SNMP (Simple Network Management
Protocol)
Αυτόµατη ανακάλυψη της τοπολογίας δικτύου και των ενεργών στοιχείων του
δικτύου
Χειρωνακτική εισαγωγή της τοπολογίας δικτύου και των ενεργών στοιχείων, από
τον χρήστη.
∆ιαλειτουργικότητα µε άλλα SNMP προϊόντα διαχείρισης.
Υποστήριξη για τα µεγαλύτερα λειτουργικά συστήµατα (Unix, Windows)

Ζάχος ∆ηµήτριος
Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων, MIS 2002
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Το NetView αποτελεί µια πολύ εκτενώς ανεπτυγµένη πλατφόρµα της ΙΒΜ, µε
στόχο τη διαχείριση δικτύων σε επιχειρηµατικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα από τα
σηµαντικότερα εργαλεία ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, και για το λόγο αυτό θα δώσουµε
µεγαλύτερη έκταση στην περιγραφή του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η
Αρχιτεκτονική Συστηµάτων-∆ικτύων (Systems Network Architecture-SNA) ή η
προηγµένη δικτύωση από σηµείο-σε σηµείο (Advanced Peer-to-Peer NetworkingAPPN), που έχει εισάγει η ΙΒΜ. Η ∆ιαχείριση ∆ικτύου της ΙΒΜ υπάγεται στην
Αρχιτεκτονική Ανοικτού ∆ικτύου (Open-Network Architecture - ΟΝΑ) και
πραγµατοποιείται κεντρικά χρησιµοποιώντας πλατφόρµες όπως το Netview.
Σύµφωνα µε τους όρους που χρησιµοποιεί η ίδια η IBM, το ΝetView
υποστηρίζει την δυνατότητα να δίνουµε εντολές ελέγχου, την παρακολούθηση του
υλικού (hardware monitor), την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης
(session monitoring), τη βοήθεια (help features), την παρακολούθηση της
κατάστασης λειτουργίας (status monitoring), την παρακολούθηση της απόδοσης
(performance monitoring), και την παρακολούθηση διανοµής (distribution
monitoring).
Η δυνατότητα χρησιµοποίησης εντολών ελέγχου, µας δίνει ένα υψηλό επίπεδο
ελέγχου στο δίκτυό µας, µέσω της Μεθόδου Πρόσβασης σε Εικονικές
Τηλεπικοινωνίες (Virtual Telecommunications Access Method-VTAM) που
εγκαθιστά ένα είδος εντολών βασικών λειτουργιών και πρόσβασης στα αρχεία. Αυτή
η συγκεκριµένη µέθοδος είναι πολύ γνωστή καθώς χρησιµοποιείται από τις
εφαρµογές, τους διάφορους ελεγκτές, τα λειτουργικά συστήµατα και το NetView/PC.
To NetView/PC προσφέρει το περιβάλλον διεπαφής ανάµεσα στο NetView και στις
συσκευές που δεν χρησιµοποιούν το SNA.
Η λειτουργία της παρακολούθησης του υλικού ελέγχει το δίκτυο και
προειδοποιεί αυτόµατα το χειριστή δικτύων όταν εµφανίζονται τα σφάλµατα υλικού.
Η παρακολούθηση των λειτουργιών κατά την διάρκεια της συνόδου (session
monitoring) ενεργεί επίσης ως ένας VTAM ελεγκτής της απόδοσης και διαχειρίζεται
την διαµόρφωση του συστήµατος ορίζει τα προβλήµατα που προέρχονται από
συγκεκριµένα προγράµµατα. Η λειτουργία της βοήθειας, παρέχει τις οδηγίες για τους
χρήστες του NetView και περιλαµβάνει τη δυνατότητα για εξερεύνηση, την ύπαρξη
ενός γραφείου βοήθειας (Help-desk) και µια βιβλιοθήκη µε τις καταστάσεις στη
λειτουργία των δικτύων που αντιµετωπίζουµε συχνά.
Το παράθυρο status monitor, εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση του δικτύου
συνοψίζοντας και παρουσιάζοντας τις διάφορες σχετικές πληροφορίες. Η
παρακολούθηση της απόδοσης του συστήµατος ελέγχει την απόδοση των front-end
επεξεργαστών (FEPs), το πρόγραµµα ελέγχου δικτύων (Network Control Program NCP) και άλλα συνηµµένα στοιχεία. Η διαχείριση της διανοµής σχεδιάζει,
προγραµµατίζει χρονικά, και καταγράφει τη διανοµή των δεδοµένων, του λογισµικού
και του µικροκώδικα στα περιβάλλοντα SNA.
( http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ibm_nman.htm)
Αποµόνωση λαθών σε επίπεδο δροµολογητή: Γρήγορα αναγνωρίζει και εστιάζει
στα βασικά αίτια για ένα λάθος στο δίκτυο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µείωση του
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χρόνου απόκρισης και επίλυσης των προβληµάτων που προκύπτουν στο δίκτυο και
ταυτόχρονα µειώνεται δραστικά η ανταλλαγή συµβάντων.
Εφαρµογή σε διαφορετικές κλίµακες επιχειρήσεων: Χρησιµοποιεί πραγµατικά
κατανεµηµένα στοιχεία όπως ο διαχειριστής µέσου επιπέδου της Tivoli (NetView
Mid-Level), ο NetView server της Tivoli επίσης και η κονσόλα Java Web.
Αποτέλεσµα είναι να µειώνεται η φόρτωση του δικτύου, καθώς επιτρέπεται η τοπική
διαχείριση των συσκευών. Επίσης, µεγιστοποιείται η διαθέσιµη υπολογιστική ισχύς,
λόγω της µείωσης του αριθµού των πόρων συστήµατος που απαιτούνται.

Ενσωµάτωση µε συστήµατα διαχείρισης εφαρµογών: Επιτρέπει σε πολλές
εφαρµογές να µοιράζονται και να αξιοποιούν τις ίδιες πληροφορίες και πρότυπα σε
όλο το εύρος της οργάνωσης των πληροφοριακών της συστηµάτων. Έτσι
επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση των πόρων από ένα σύνολο εφαρµογών, και
µειώνεται η πολυπλοκότητα της διαχείρισής τους.
∆ιεπαφή χρήστη µέσω Web: Επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες του δικτύου. Κατά συνέπεια, η πληροφορία αυτή κατανέµεται σε
περισσότερους ανθρώπους µε εύκολο και προσιτό τρόπο από απόσταση.
Ανακάλυψη που καθορίζεται από το χρήστη: Περιορίζει την ανακάλυψη των
στοιχείων του δικτύου µόνο στις περιοχές και στους κόµβους που µας ενδιαφέρει.
∆ηλαδή, µε αυτόν τον τρόπο µπορεί η επιχείρηση να εστιάσει την προσοχή της στις
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συσκευές που για κάποιο λόγο την ενδιαφέρουν περισσότερο. Έτσι, έχουµε ταχύτερη
απόκριση από τις βάσεις δεδοµένων και πιο γρήγορη ανάλυση των προβληµάτων,
χωρίς µεγάλες απαιτήσεις σε hardware.
Έξυπνα Σύνολα (SmartSets): Με τη λειτουργία αυτή οµαδοποιούνται οι διάφορες
συσκευές του δικτύου σύµφωνα µε τις ανάγκες µας. Με αυτόν τον τρόπο εστιάζουµε
και πάλι την προσοχή µας στις συσκευές που θέλουµε να µελετήσουµε καλύτερα, και
πιο γρήγορα.
Αυτόµατη ανίχνευση προβληµάτων και ανταπόκριση σε τοπικό επίπεδο: Έτσι
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε τον χρόνο απασχόλησης του δικτύου µε τα
προβλήµατα της απόδοσης. Κάτι τέτοιο απελευθερώνει τους τεχνικούς της
επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο και παράλληλα δεν απαιτείται επιπλέον εξειδικευµένο
προσωπικό σε άλλα αποµακρυσµένα σηµεία.

Απαιτήσεις σε πόρους συστήµατος:
•
•
•
•
•
•

IBM AIX 4.3.3 ή επόµενο.
Sun™ Solaris™ 2.7 ή επόµενο.
Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5 ή επόµενο (Intel and Alpha)
Microsoft Windows2000 Service Pack 1
RedHat Linux7.0 (Intel)
SuSe Linux 7.1 (Intel)
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Το προϊόν που προτείνει η Microsoft για τη διαχείριση των δικτύων είναι ο
System Management Server. Πρόκειται για έναν κατά πολύ ισχυρότερο απόγονο του
Microsoft Systems Management Server 1.2. Η έκδοση 2.0 του εργαλείου αυτού
περιλαµβάνει έναν λεπτοµερή κατάλογο του λογισµικού και του υλικού µέρους του
δικτύου µας, τη δυνατότητα διανοµής και την εγκατάστασης λογισµικού από
απόσταση και τα αποµακρυσµένα εργαλεία ανίχνευσης λαθών.
Αυτά τα ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάνουν τον SMS 2.0
ένα µέσο για να µειωθεί το κόστος της µετατροπής και της διαχείρισης της
διαµόρφωσης του δικτύου για συστήµατα υπολογιστών που βασίζονται στο
περιβάλλον των Windows. Ο SMS 2.0 βασίζεται στα βιοµηχανικά πρότυπα και
διοικητικά πρωτόκολλα, εξασφαλίζοντας τη συµβατότητα µε τα περισσότερα
συµπληρωµατικά εργαλεία διοίκησης. Ο SMS 2.0 είναι στενά συνδεδεµένος µε στον
SQL Server της Microsoft και τα Wwindows NT, γεγονός που καθιστά ευκολότερο
από ποτέ την εγκατάσταση, τη διαµόρφωση και την διατήρηση του SMS σε
οποιοδήποτε µέγεθος δικτύου.
Σύµφωνα µε τους χρήστες του προϊόντος (Microsoft Newsgroup), η
εγκατάσταση του SMS 2,0 φαίνεται σε γενικές γραµµές κάπως προβληµατική (δεν θα
ασχοληθούµε µε το ζήτηµα αυτό στη συγκεκριµένη ανάλυση). Μαζί µε την
εγκατάσταση του SMS 2,0 εγκαθίσταται αυτόµατα και ο SQL Server 6.5 για να
διαχειριστεί την ουσιαστική βάση δεδοµένων SMS.
Ένα από τα πλεονεκτήµατα του SMS 2,0 είναι ότι κάνει τη διανοµή του
λογισµικού χρηστών µια τετριµµένη διαδικασία. Όλη η διαχείριση γίνεται µέσω του
δέντρου κατά µήκος της αριστερής πλευράς του βασικού παραθύρου, µε τις
λεπτοµέρειες να εµφανίζονται στα δεξιά ή σε ένα νέο παράθυρο αποτελεσµάτων.
Το SMS σχεδιάστηκε για να παρέχει έναν τρόπο να εγκατασταθούν από
απόσταση διάφορες εφαρµογές και για αυτό το σκοπό παρέχει διάφορους µάγους
(Wizzards) για να καταστήσει αυτήν την κουραστική διαδικασία πολύ απλούστερη.
Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αφαίρεσης λογισµικού, το οποίο µπορεί
να βοηθήσει να αφαιρέσει όλες τις ανεπιθύµητες εφαρµογές από κάθε υπολογιστή
του δικτύου σας µονοµιάς. Επίσης, µια λιγότερο δραστική λύση είναι η χορήγηση
αδειών σε κάποιες ελεγχόµενες εφαρµογές.
Το SMS 2,0 επίσης διαθέτει εκτενή χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για
απογραφή του υλικού και του λογισµικού, των συσκευών και των ενεργών στοιχείων
του δικτύου. Σε λίγα βήµατα µπορείτε να έχετε πρόσβαση το σε ολόκληρο κατάλογο
του εγκατεστηµένου λογισµικού καθώς επίσης και σε λεπτοµέρειες σχετικές µε τις
περιφερειακές µονάδες, σε κάθε PC στο τοπικό LAN σας.
Xρησιµοποιεί το Κοινό Μοντέλο Πληροφοριών (Common Information Model
- CIM) για να χτίσει τον κατάλογο υλικού του, που σηµαίνει ότι µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το SNMP και το DMI (Desktop Management Interface) και άλλες
πηγές δεδοµένων για να συλλέξετε τις πληροφορίες για το δίκτυό σας. Επίσης, το
SMS παρέχει ένα ικανό εργαλείο τοπολογίας δικτύων για να σας δώσει µια γραφική
παρουσίαση της υποδοµής της περιοχής σας. Επιτρέπει επίσης την χρησιµοποίηση
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του NetWare 3.x και 4.x για συνδέσεις δικτύων επεκτείνοντας τη λειτουργία του SMS
πέρα από "τα αποκλειστικά παραθυρικά δίκτυα".
Το πιο ξεχωριστό από τα ενσωµατωµένα εργαλεία για αποµακρυσµένη
διαχείριση είναι ένα νέο εργαλείο "ελέγχου υγείας διακοµιστή" (Server Health
Monitoring tool - HealthMon). Η χρησιµοποίηση του HealthMon είναι µια σχετικά
δύσκολη εργασία, που απαιτεί έναν υπερβολικό αριθµό παραµέτρων. Παρόλα αυτά,
το SMS 2,0 περιλαµβάνει ένα ισχυρό εργαλείο αποµακρυσµένου ελέγχου,
επιτρέποντας την ανίχνευση λαθών µακρινά τους χρήστες χωρίς την απαίτηση µιας
πρόσθετης εφαρµογής λογισµικού όπως pcAnywhere..

∆ιαθέσιµα εργαλεία:
1. Κατάλογος υλικού - συλλέγει τις ακριβείς πληροφορίες αυτόµατα και όχι
απαραίτητα µέσα από ένα desktop. Οι administrators µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία για να προγραµµατίσουν τις αναπροσαρµογές
υλικού ή να προσδιορίσουν τις ικανές εκείνες µηχανές για το νέο λογισµικό
και τα συστήµατα.
2. Κατάλογος λογισµικού - Περιέχει κάθε εφαρµογή που εγκαθίσταται σε κάθε
PC για να βοηθήσει τους administrators να προσδιορίσουν τους υπολογιστές
µε το λογισµικό που µπορεί να είναι πεπαλαιωµένος ή να µην εγκρίνεται.
3. Έλεγχος συµµόρφωσης - συγκρίνει τον κατάλογο των συσκευών του δικτύου
µε έναν προκαθορισµένο κατάλογο υλικού ή λογισµικού. Αυτό το εργαλείο θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε έλεγχο συµµόρφωσης
συµπεριλαµβανοµένης της συµβατότητας µε τα Windows 2000 ή µε τον
έλεγχο συµµόρφωσης µε τα Ευρώ.
4. Καταµέτρηση λογισµικού – Καταγραφή και έλεγχος χρήσης κάθε
εφαρµογής, που βασίζεται στο όνοµα, το χρήστη, το χρόνο της ηµέρας, καθώς
και το ποσοστό που της αναλογεί. Οι στατιστικές χρήσης λογισµικού µπορούν
να βοηθήσουν να προγραµµατίσουν τη χορήγηση αδειών λογισµικού και
ακόµα και να χρεώσει ανάλογα τα διάφορα τµήµατα ανάλογα µε τη χρήση
λογισµικού.
5. Ανακάλυψη δικτύων - ανακαλύπτει και χαρτογραφεί την τοπολογία δικτύου,
τους χρήστες, και τα λειτουργικά συστήµατα µε τον ελάχιστο αντίκτυπο στο
διαθέσιµο εύρος ζώνης. Αυτό βοηθά τους διοικητές να καταλάβουν το δίκτυο
και να σχεδιάσουν µια µελλοντική αύξηση.
6. Αναφορές - περιλαµβάνει τις εκθέσεις πληροφοριών και δεκάδες
ενσωµατωµένες εκθέσεις για να βοηθήσει τους , να διαχειριστεί
administratorsνα διαχειριστούν και να προγραµµατίσουν το περιβάλλον. Οι
εκθέσεις µπορούν να προσαρµοστούν για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη.
Εργαλεία επέκτασης
1. Ηλεκτρονική διανοµή λογισµικού - Καταργεί τις συχνές επισκέψεις σε
υπολογιστές γραφείου και ελαχιστοποιεί το ανθρώπινο σφάλµα µέσω της
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ηλεκτρονικής διανοµής του λογισµικού σε όλους τους υπολογιστές και τους
server στο δίκτυο από µια κεντρική θέση.
2. Ενσωµατωµένος κατάλογος - εξασφαλίζει ότι µόνο τα συµβατά συστήµατα
εγκαθιστούν το λογισµικό χρησιµοποιώντας το ενσωµατωµένο, ενηµερωµένο
υλικό και τον κατάλογο λογισµικού. Ο ακριβής αυτός κατάλογος καθιστά τη
διανοµή λογισµικού πιο αξιόπιστη.
3. ∆ιανοµή λογισµικού βάσει Κανόνων - µειώνει τα γενικά διοικητικά έξοδα
προσθέτοντας και να αποµακρύνοντας δυναµικά τις µηχανές, τους χρήστες ή
τις οµάδες χρηστών από τα δίκτυα, µε βάση τα κριτήρια που τίθενται από το
διοικητή. Το λογισµικό εγκαθίσταται ή αφαιρείται αυτόµατα καθώς χρήστες
και µηχανές προστίθενται και αφαιρούνται από τις συλλογές.
4. Σχεδιασµένη διανοµή λογισµικού - επιτρέπει στους διοικητές να ελέγξουν
την εγκατάσταση της εφαρµογής µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή της
ηµέρας, µε σκοπό να αποφευχθεί η συµφόρηση δικτύων ή να διανεµηθεί το
λογισµικό αφότου εκπαιδευτούν πρώτα οι χρήστες.
5. Εγκατάσταση - παρέχει ένα εργαλείο εγκατάστασης που επιτρέπει στους
διαχειριστές του δικτύου να ξαναπακετάρουν τις αλλαγές και να γράψουν
αρχεία εντολών για να δηµιουργήσουν µια οποιαδήποτε βασισµένη στα
WINDOWS εφαρµογή. Καµία πείρα προγραµµατισµού δεν απαιτείται για να
διανεµηθεί το λογισµικό αποτελεσµατικά.
6. Αφύλακτη εγκατάσταση λογισµικού - εγκαθιστά το λογισµικό χωρίς την
απαίτηση οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης χρηστών και µπορεί να
εγκαταστήσει το λογισµικό µε δικαιώµατα administrator ακόµα κι αν
πρόκειται για ένα χρήστη µε περιορισµένα δικαιώµατα.
∆ιαγνωστικά εργαλεία
1. Ίχνος δικτύου - Κατασκευάζει ένα χάρτη των διακοµιστών και των
συσκευών του δικτύου για να βοηθήσει τους διαχειριστές να καταλάβουν και
να ανιχνεύσουν λάθη στο δίκτυο.
2. Έλεγχος δικτύων - προσδιορίζει τα προβλήµατα δικτύων όπως τα
ανεπιθύµητα πρωτόκολλα, οι διπλές διευθύνσεις IP, και οι προσπάθειες
διάρρηξης µέσω του ∆ιαδικτύου.
3. Αποµακρυσµένα διαγνωστικά - µειώνει το χρόνο που παίρνει για να
καθορίσει τα προβλήµατα στους κεντρικούς υπολογιστές οπουδήποτε στο
δίκτυο τρέχοντας από µακριά τις εφαρµογές, "κουβεντιάζοντας" µε τελικούς
χρήστες και ελέγχοντας ακόµα και το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
4. Έλεγχος υγείας κεντρικών υπολογιστών – Κρατάει σε υπηρεσία κεντρικούς
υπολογιστές και εφαρµογές συντηρήσεων αποστέλλοντας κρίσιµες
πληροφορίες απόδοσης για την παροχή σε πραγµατικό χρόνο
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Απαιτήσεις συστηµάτος
Hardware
Pentium 133 ή υψηλότερος
επεξεργαστής
64-96 MB RAM (128 ΜΒ RAM
συστήνονται
1 GB ∆ιαθέσιµο σκληρό δίσκο
CD-ROM drive
VGA ή οθόνη υψηλότερης
ανάλυσης
Microsoft Mouse

Software
Microsoft Windows NT 4.0
Service Pack 4 ή επόµενο
Microsoft SQL Server 6.5 µε το
Service Pack 4 ή lαργότερο
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Ο σχεδιασµός του Spectrum βασίζεται στο µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή
(client/server model). Ο διακοµιστής SpectroSERVER (ή VNM – Virtual Network
Machine), περιλαµβάνει την βάση δεδοµένων του SPECTRUM και παρέχει
δυνατότητες διαχείρισης της ασφάλειας, µοντελοποίησης και δυνατότητας χειρισµού
συσκευών. Ο SpectroSERVER υποστηρίζει τις εφαρµογές για τον client µέσω ενός
ειδικού API (Application Program Interface) που συνηθίζουµε να αποκαλούµε
SSAPI. Η πρώτη τέτοια εφαρµογή που µπορεί να δει κανείς µόλις ξεκινήσει το
SPECTRUM είναι το SpectroGRAPH.

SpectroGRAPH
Το SpectroGRAPH παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής µε το χρήστη,
που χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση του δικτύου και την κλήση και
εκτέλεση άλλων σχετικών προγραµµάτων, πάλι σε επίπεδο client. Η εποπτεία που µας
παρέχει το Spectro GRAPH περιλαµβάνει εικονίδια για τα διαφορετικά στοιχεία του
δικτύου µας, µεταξύ άλλων για τις διάφορες συσκευές, τους χρήστες και στοιχειώδη
χαρακτηριστικά όπως τα διαφορετικά τµήµατα του LAN. Κάθε εικονίδιο παρουσιάζει
πληροφορίες για την κατάσταση του αντικειµένου και δίνει τη δυνατότητα να
προσπελάσουµε και να διαχειριστούµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
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αντιπροσωπεύει το καθένα. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάθε εικονίδιο
αντλούνται από την βάση δεδοµένων του SpectroSERVER.
Device Communications Manager (DCM)
Το κοµµάτι της διαχείρισης της επικοινωνίας µε τις συσκευές του δικτύου
επιτελείται από το Device Communications Manager (DCM). Αυτή η λειτουργική
µονάδα, περιέχει το µηχανισµό εκείνο µε τον οποίο αντλείται πληροφορία για τις
συσκευές του δικτύου. Το DCM «µιλάει» ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε κάθε
συσκευή µε σκοπό να ανακτήσει την τελευταία πληροφορία σχετικά µε αυτήν, και
την αποθηκεύει στην βάση δεδοµένων.
Επιπλέον, στο DCM υπάγεται και ο µηχανισµός που εξάγει συµπεράσµατα
από τα πληροφορίες που συλλέγονται. Αποκαλούµε τις µεθόδους που προσθέτουν
αξία στην πληροφορία Inference Handlers (χειριστές εξαγωγής συµπερασµάτων).
Αυτοί είναι ικανοί να υπολογίζουν διάφορα χρήσιµα στατιστικά µεγέθη, όπως για
παράδειγµα τον αριθµό των πακέτων το δευτερόλεπτο, να ερµηνεύουν την
πληροφορία από τις µεµονωµένες συσκευές και να παρουσιάζουν διαγνωστικές
πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν στο να εντοπιστούν τα προβλήµατα του
δικτύου και να αντιµετωπιστούν. Για το σκοπό αυτό βασίζονται σε ένα επακριβές
µοντέλο που πρέπει να έχουµε ορίσει για το δίκτυό µας.
Η Βάση ∆εδοµένων του SpectroSERVER
Το SPECTRUM συλλέγει σηµαντικό όγκο από πληροφορίες. Κάποιες από
αυτές συλλέγονται από δηµοσκοπήσεις στις συσκευές του δικτύου και κάποιες από
άλλα πεδία διαχείρισης του SpectroSERVER που τα ονοµάζουµε «τοπία»
(llandscapes). Αυτά τα δεδοµένα αποθηκεύονται στη βάση Συµβάντων/ Στατιστικών
ως συµβάντα και στατιστικά στοιχεία. Τα συµβάντα καταγράφουν πληροφορία
σχετικά µε τις αλλαγές στην λειτουργική κατάσταση της εφαρµογής, ενώ τα
στατιστικά καταγράφουν δεδοµένα, όπως τα συνολικά πακέτα και οι συνολικές
συγκρούσεις.
∆ιαχειριστής Κατανεµηµένων ∆εδοµένων (Distributed Data ManagerDDM)
Ο DDM προσφέρει δυνατότητες για τη µείωση και την εξοικονόµηση όσον
αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται και την κατανοµή τους σε µια ποικιλία από
«τοπία» και εξωτερικές εφαρµογές. Ο διαχειριστής αρχείου (Archive Manager) του
DDM αντλεί τα δεδοµένα σχετικά µε τα συµβάντα και τα στατιστικά, τα µειώνει σε
µέγεθος και τέλος τα αποθηκεύει στην αντίστοιχη βάση. Ένας βαθµός επικάλυψης
διατηρείται ανάµεσα στις δύο βάσεις δεδοµένων µε σκοπό να διασφαλιστούν τα
ακριβή δεδοµένα σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος.

Οι διαφορετικές οπτικές που προσφέρει το Spectrum
(Views)
Η πληροφορία από τη βάση παρουσιάζεται εναλλακτικά, µέσα από τρία
διαφορετικά ιεραρχικά µοντέλα:
- Παγκόσµια (World)– Ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας τοποθεσίας
- Σύµπαν (Universe) – Ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας τοπολογίας
- Ανώτατη οργάνωση – Ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας της οργάνωσης
Ζάχος ∆ηµήτριος
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Μπορούµε σε κάθε ιεραρχία να δηµιουργήσουµε όσα επίπεδα θέλουµε και όσα
περισσότερα κλαδιά θα έχουµε σε κάθε επίπεδο, τόσο µεγαλύτερη ανάγκη για
αναπαράσταση του δικτύου µας. Σε καθένα από αυτά τα επίπεδα µπορούµε να
προσπελάσουµε µια ποικιλία από σχετικές όψεις (Πληροφορίες για το µοντέλο, την
απόδοση κλπ). Σε επίπεδο διαχείρισης συσκευών, µπορούµε να προσπελάσουµε
αντίστοιχες views.
Control Panel:
Έχουµε
τρία
είδη
πλήκτρων στον Πίνακα
ελέγχου µε σκοπό:
- Έλεγχο επεξεργασίας:
πλήκτρα για την έναρξη
και τον τερµατισµό του
SpectroGRAPH.
- ∆ιαχείριση της Βάσης
δεδοµένων:
πλήκτρα
Save και Restore
- ∆ιαχείριση
του
διακοµιστή: Παρέχει τις
δυνατότητες
για
τη
διαµόρφωση
των
συµβάντων, και στον
ορισµό του χρονικού
προγραµµατισµού.

Μοντελοποίηση του δικτύου µας
Αρχικά δεν υπάρχουν µοντέλα στην βάση δεδοµένων που να αντιστοιχούν στις
συσκευές που έχουµε στο δίκτυό µας. Τα µοναδικά µοντέλα που υπάρχουν είναι τα
VNM (Virtual Network Models), που αναπαριστούν τον SpectroSERVER και ένα
µοντέλο χρήστη για τον administrator που ορίστηκε κατά την εγκατάσταση.
Θα πρέπει να οριστεί ένα µοντέλο του δικτύου µας στη βάση δεδοµένων του
SpectroSERVER, που να αναπαριστά απόλυτα το δίκτυο µας και θα επιτρέπει τη
διαχείρισή του από το Spectrum. Για αυτό το σκοπό µας δίνεται η δυνατότητα
αυτόµατης ανακάλυψης του δικτύου (Auto Discovery).
Η αυτόµατη διαδικασία αναγνώρισης διαιρείται στις παρακάτω µεθόδους:
• Ανακάλυψη δροµολογητών (Router Discovery) εξετάζει τους πίνακες
δροµολόγησης στους δροµολογητές των δικτύων µας προκειµένου να εγκαταστήσει
µια υψηλού επιπέδου τοπολογία δικτύου, δηµιουργώντας υποδίκτυα και τοπικά
δίκτυα.
• Τρεις µεθόδους ανακάλυψης Τοπικών ∆ικτύων (LAN Discovery):
- ∆οκιµή ανακάλυψης σε µια συγκεκριµένη έκταση (Range Test Discovery):
Χρησιµοποιεί τις κλήσεις ICMP (pings) για να ελέγξει κάθε IP διεύθυνση µέσα σε
ένα εύρος ή σε πολλά τέτοια που ορίζουµε στον πίνακα Εύρους ΙΡ διευθύνσεων
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-

Ανακάλυψη της υπηρεσίας πληροφοριών δικτύου (NIS - Network Information
Service): Περιορίζει την ανακάλυψη στις συσκευές που βρίσκονται στον
πίνακα του host του NIS server του συστήµατός µας.
- Ανακάλυψη του πίνακα ARP: Αντιστοιχεί την ΙΡ διεύθυνση µιας συσκευής
που έχει ανακαλυφθεί, µε µια φυσική διεύθυνση (MAC).

∆ηµιουργία µοντέλου χρηστών
Αν κάποιοι άλλοι χρήστες θα χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση, θα πρέπει
να δηµιουργήσουµε µοντέλα χρηστών για αυτούς µε τον Επεξεργαστή χρηστών του
Spectrum (User Editor). Ως διαχειριστής του δικτύου µου, µπορώ να ορίσω
συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης για κάθε µοντέλο χρήστη που προσθέτω στη
βάση δεδοµένων.
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Το λογισµικό διαχείρισης και ασφάλειας δικτύων της SUN προσφέρει
multiplatform τις διοικητικές λύσεις intranet και Internet που εξετάζουν τις
επιχειρησιακές ανάγκες. ∆ιαθέσιµη για το λειτουργικό περιβάλλον Solaris, την
τεχνολογία Java, τα Windows της Microsoft και το περιβάλλον Ιστού.

Αρχιτεκτονική
Το λογισµικό επιχειρηµατικών διαχείρισης Solstice χρησιµοποιεί µια
αντικειµενοστραφή αρχιτεκτονική που αποτελείται πρώτιστα από τρία συστατικά:
• ∆ιοικητικές εφαρµογές,
• τον κεντρικός υπολογιστής διοικητικών πληροφοριών (ΠΣ∆),
• και προσαρµοστές διοικητικού πρωτοκόλλου (MPAs).
Κεντρικοί υπολογιστές διοικητικών πληροφοριών (Management Information
Servers - MIS) Οι MIS είναι πολύ σηµαντικοί σε όλη τη δραστηριότητα που
εκτελείται από τον Solstice επιχειρηµατικό διευθυντή και παρέχει µια αποθήκη
στοιχείων για όλες τις διοικητικές πληροφορίες. Μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν
κεντρικό υπολογιστή, ή τα πολλαπλάσια αντίγραφα µπορούν να διανεµηθούν πέρα
από διάφορους κεντρικούς υπολογιστές που λειτουργούν ως µια πλήρης µονάδα. Με
τους πολλαπλάσιους κεντρικούς υπολογιστές και τα πολλαπλάσια αντίγραφα του
λογισµικού Solstice, µπορούµε να προσθέσουµε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις
διοικητικές πολιτικές και τις διαδικασίες δικτύων σας
Τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται
Το υποστηριζόµενο λογισµικό από το Solstice παρέχει υποστήριξη για τους
πράκτορες που βασίζονται στο κοινό πρωτόκολλο διοικητικών πληροφοριών (CMIP),
το απλό διοικητικό πρωτόκολλο δικτύων (SNMP), και το αποµακρυσµένο
πρωτόκολλο κλήσης διαδικασίας (RPC). Οι πράκτορες ανιχνεύονται αυτόµατα και
καταχωρούνται από τον Solstice όταν προστίθενται στο δίκτυο, που µειώνει τις
απαιτήσεις διαµόρφωσης.
Οι διάφορες εφαρµογές
Το λογισµικό επιχειρηµατικής διοίκησης Solstice περιλαµβάνει µια απέραντη
συλλογή από περίπλοκες διοικητικές εφαρµογές δικτύων. Παραδείγµατος χάριν: Η
ανακάλυψη δικτύων είναι ένα εργαλείο που εύκολα διαµορφώνεται και
χρησιµοποιείται για να ανακαλύψει αρχικά το δίκτυο. Μόλις γίνει αυτό, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε το χαρακτηριστικό γνώρισµα του µέσα από την ανακάλυψη
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δικτύων να ψάξουµε συνεχώς το δίκτυο για τις νέες συσκευές και να τους προσθέσετε
αυτόµατα στο Πληροφοριακό Σύστηµα.
Οι όψεις δικτύων που προσφέρονται από την εφαρµογή, είναι η οπτική πύλη σας
στον επιχειρηµατικό διευθυντή Solstice, επιτρέποντάς µας για να έχουµε πρόσβαση
στις πληροφορίες για τα µεµονωµένα στοιχεία δικτύων, διαµόρφωση στοιχείων
αλλαγής, και να δηµιουργήσουν γεωγραφικά τα ακριβή σχεδιαγράµµατα της
τοπολογίας δικτύων. Όποτε ένας συναγερµός παραλαµβάνεται στο ΠΣ∆, το εικονίδιο
για το στοιχείο που προκαλεί τις αλλαγές συναγερµών χρωµατίζει για να
αντιπροσωπεύσει το βαθµό του υποβολής εκθέσεων του προβλήµατος. Ο συναγερµός
εµφανίζεται επίσης στο εργαλείο συναγερµών. Αυτή η εφαρµογή επιχειρηµατικών
Solstice διευθυντών καταχωρεί και ταξινοµεί τους συναγερµούς, και επιτρέπει σε σας
για να τους αναγνωρίσει και να καθαρίσει όταν εξεταστούν. Όλες οι βασικές
διοικητικές εφαρµογές δικτύων και στοιχείων δικτύων που επικοινωνούν µε το ΠΣ∆
µέσω της φορητής διοικητικής διεπαφής (PMI, που συζητείται κατωτέρω)
ωφελούνται από τις συνεχώς ενηµερωµένες πληροφορίες δικτύων.
Απαιτήσεις συστήµατος:
•

Λειτουργικό περιβάλλον 7 και 8 Solaris στην πλατφόρµα SPARC

•

Ελάχιστη διαµόρφωση:
Μια ελάχιστη διαµόρφωση ενός συστήµατος Ultra 2 µε 192 Mbyte µνήµης
και 1 Gigabyte στη µονάδα του δίσκου συστήνεται

•

Προτεινόµενη διαµόρφωση:
Σύστηµα διπλής CPU UltraSPARC[tm]-II (300-MHz) µε 256 Mbyte µνήµης,
512 διαθέσιµα Mbyte για swapping και 4 Gigabyte στο δίσκο
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Το Unicenter 3.0 Network and Systems Management επιτρέπει σε
επιχειρήσεις και οργανισµούς να αναπτύξουν µια αξιόπιστη επιχειρηµατική υποδοµή
που υποστηρίζει εφαρµογές eBusiness, ελέγχοντας αδιάκοπα την «υγεία» των
ετερογενών συστηµάτων και των συσκευών των δικτύων. Η Αυτόµατη ανακάλυψη
(Auto Discovery) συλλέγει τις εκτενείς πληροφορίες για όλα τα στοιχεία υποδοµής
όπως τα λειτουργικά συστήµατα, οι εφαρµογές, και οι ασύρµατες συσκευές, που
βοηθούν να δηµιουργήσει αυτόµατα τις τρισδιάστατες απεικονίσεις και τις δυναµικές
κατόψεις. Επιπλέον, ο προηγµένος συσχετισµός γεγονότος και η περίπλοκη ανάλυση
αιτίου και αποτελέσµατος, συσχετίζουν και αναλύουν τα γεγονότα, καθώς επίσης και
επιταχύνουν την αποµόνωση και την προβλήµατος. Μ’ αυτόν τον τρόπο µειώνονται
τα λειτουργικά κόστη ενώ βελτιώνεται η αποδοτικότητα των πληροφοριακών
συστηµάτων.
Το εργαλείο για διαχείριση δικτύων και συστηµάτων Unicenter 3,0 δίνει τις
εξής δυνατότητες σε µια επιχείρηση:
Επιχειρηµατική αξιοπιστία:
Επιτρέπει σε µια οργάνωση να ελέγξει και να διαχειριστεί ολόκληρη την
υποδοµή της εξασφαλίζοντας την υψηλή διαθεσιµότητα και αξιοπιστία που
απαιτείται για να υποστηρίξει τα µοντέλα συνεργασιών eBusiness, όπως B2B, B2C,
και xSPs.
Γρήγορη επιστροφή κεφαλαίου από την επένδυση:
Περιορίζει και τον εντατικό έλεγχο και τη χειρωνακτική διαχείριση
συστηµάτων. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική και ο σχεδιασµός της το καθιστούν
ευκολότερο να επεκταθεί και να ενσωµατωθεί, παρέχοντας άµεσα οφέλη.
Βελτίωση της υπηρεσίας στον τελικό χρήστη
Το Unicenter 3,0 βοηθά τις επιχειρήσεις να προσφέρουν τη βέλτιστη
υπηρεσία και µε συνεχή διαθεσιµότητα που εξασφαλίζει µια θετική εµπειρία για τους
χρήστες, τους πελάτες, και τους συνεργάτες. Οι προηγµένες ικανότητες απεικόνισης
και µια προσωποποιηµένη πύλη επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να προσαρµόσει αυτή
τη λύση για να ταιριάξει µε τις ιδιαίτερες διοικητικές ανάγκες της. Μέσω της
καινοτόµου χρήσης αυτών των «ευφυών τεχνολογιών», βοηθά να αποτραπεί ο χρόνος
διακοπής, να µειωθούν οι καθυστερήσεις και να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα
υπηρεσιών.
Το Unicenter 3,0 επιτρέπει σε µια επιχείρηση να ανακαλύψει, να απεικονίσει,
και να διαχειριστεί τα σύνθετα δίκτυα και τα ετερογενή συστήµατα στα οργανωτικά
της όρια. Από την επέκταση των διοικητικών ικανοτήτων πέρα από την επιχείρηση
µέσα από ένα firewall, αυτή η εύκαµπτη λύση επιτρέπει στους προµηθευτές
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υπηρεσίας (xSP’s) να διαχειριστεί τα πολλαπλάσια επιχειρηµατικά δίκτυα και τις
επιχειρήσεις που θα υποστηρίξουν τις νέες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες. Εκτός από
την δυνατότητα για αυτόµατη ανακάλυψη, το Unicenter υποστηρίζει τα δίκτυα
περιοχής αποθήκευσης (Storage Area Networks - SANs) και τις κινητές συσκευές.

Σύστηµα διοίκησης Proven Event:
Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα παρέχει ευέλικτο συσχετισµό, νοηµοσύνη
και δυνατότητες αυτοµατοποίησης σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής υποδοµής. Μια
φιλική προς το χρήστη, διαλογική κονσόλα παραδίδει τα κρίσιµα γεγονότα στο
προσωπικό. Μέσα από αυτές τις όψεις του συστήµατος µε τις πληροφορίες που
φέρουν, οι administrators λαµβάνουν ένα προσαρµοσµένο σύνολο γεγονότων . Αυτό
µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και σελιδοποίησης (web).
Προµηθευτής-ανεξάρτητος και διαλειτουργικός:
Το Unicenter προσφέρει την πιο ετερογενή και εξελικτική διοικητική
πλατφόρµα στη βιοµηχανία σήµερα. Αυτή η περιεκτική λύση διαχειρίζεται την
«υγεία» σε διάφορες λειτουργικές πλατφόρµες από τη φορητή συσκευή στον
κεντρικό υπολογιστή σε οποιοδήποτε µέγεθος ή τύπο περιβάλλοντος δικτύων
συµπεριλαµβανοµένου του Unix, των Windows, PalmOS, Linux, OS/390, z/OS,
OS/400, OpenVMS, NSK, του MVS και NetWare.
Ιδιαίτερα εξελικτική αρχιτεκτονική:
Το Unicenter 3,0 έχει τη δυνατότητα να ενσωµατώσει διάφορες κλίµακες
δικτύων και διαχείρισης συστηµάτων για να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε
επιχείρηση.
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Ανακάλυψη αντικειµένων:
Το Unicenter 3,0 ανακαλύπτει αυτόµατα τα στοιχεία δικτύων, τα λειτουργικά
συστήµατα και τα στοιχεία συµπεριφοράς συµπεριλαµβανοµένων των ασύρµατων
συσκευών, της τοπολογίας δικτύου, και των σχέσεών τους. Αυτή η λειτουργία
επιτρέπει σε µια επιχείρηση να χαρτογραφεί τη δικτυακή υποδοµή της µε ακρίβεια
και ευκολία. Συλλέγει τις εκτενείς πληροφορίες για όλα τα στοιχεία υποδοµής και
κατασκευάζει δυναµικά αυτόµατα τις αλλαγές και τα γεγονότα συσκευών σε µια
κοινή βάση δεδοµένων αντικειµένου. Οι διοικητικές εκθέσεις µπορούν να
εµφανιστούν on-line ή να εξαχθούν σε επίπεδο υπηρεσιών Unicenter. Η απεικόνιση
της σχέσης µέσα στις σύνθετες τεχνολογίες ενισχύει την κατανόηση και βελτιώνει
την επιδεξιότητα.

Προηγµένη τεχνολογία πρακτόρων:
Το Unicenter 3,0 επιτρέπει σε µια επιχείρηση να επεκτείνει την προηγµένη
τεχνολογία πρακτόρων που ελέγχει τα δίκτυα, τα συστήµατα, και τις εφαρµογές της
επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Από την ανίχνευση και το φιλτράρισµα των γεγονότων
σε όλο το εύρος της επιχείρησης, και την αποστολή των σηµαντικών γεγονότων όπως
οι αλλαγές θέσης, αυτή η ισχυρή λύση επιτρέπει σε έναν διοικητή δικτύων να
αντιληφθεί εύκολα τις αλλαγές και τα προβλήµατα της επίδοσης κάθε διαδροµής.
Προσαρµογή εξωτερικών µονάδων:
Το Unicenter 3,0 είναι µέρος της οικογένειας Unicenter των ενσωµατωµένων
διοικητικών λύσεων. Αυτά τα προσαρµοζόµενα συστατικά καλύπτουν τις
µεταβαλλόµενες ανάγκες µιας επιχείρησης διευκολύνοντας τη γρήγορη επέκτασης
και την ευκολότερης διοίκησης.
Γρηγορότερος εντοπισµός του προβλήµατος:
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Το Unicenter 3,0 παρέχει την απλούστερη πολιτική διαχείριση, την αυτόµατη
διάγνωση των προβληµάτων, και την διόρθωση από µόνο του, για να βοηθήσει να
εξασφαλιστεί το γρηγορότερο η διόρθωση του προβλήµατος.
Ευκολία για ολοκλήρωσης:
Η ευκολία της ολοκλήρωσης µέσω ενός κοινού διαδρόµου στοιχείων, κοινών
πρότυπων, κοινών υπηρεσιών αντικειµένου, και µιας κοινής πρόσβασης είναι
διαθέσιµη µέσω της υπάρχουσας υποδοµής Unicenter.

∆ιευρυµένη νοηµοσύνη:
Η προηγµένη νοηµοσύνη µέσω της εκτενούς ανάλυσης αιτίου-αποτελέσµατος
και η προηγµένη υπηρεσία συσχετισµού εκδήλωσης επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να
προσδιοριστεί γρήγορα και να καταλάβουν την προέλευση ενός προβλήµατος. Οι
δυναµικές διοικητικές ικανότητες αποτρέπουν τα προβλήµατα και ο ιστορικός κυλά
πίσω το χρόνο για να προσδιορίσει σαφώς την ακολουθία γεγονότων που οδηγούν
στα προβλήµατα ή τις δυσχέρειες. Το αυτή τη φορά διακινούµενο χαρακτηριστικό
γνώρισµα παρέχει µια πλήρη όψη ενός object που επιτρέπουν σε µια οργάνωση για
όχι µόνο να εντοπίσει τη ρίζα του προβλήµατος, αλλά και να αποφύγει τις δυσχέρειες
συστηµάτων στο µέλλον. Χρησιµοποιώντας τον ιστορικό για να ελέγξει πώς η
πολλαπλάσια θέση αλλαγής αντικειµένων κατά τη διάρκεια του χρόνου, επιτρέπει
καλύτερα να καταλάβει και την προληπτική ανίχνευση λαθών.
Προηγµένη απεικόνιση:
Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα επιτρέπει σε µια οργάνωση να εµφανίσει
εύκολα τις σχέσεις και να πλοηγήσει τις σύνθετες υποδοµές των πληροφοριακών
συστηµάτων, µέσω ενός ενιαίου interface.
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Ο εξερευνητής παρέχει µια διαισθητική γραφική όψη που µιµείται τα
πραγµατικά παγκόσµια περιβάλλοντα, επιτρέποντας στους administration και τους
διοικητές για να καταλάβει εύκολα τις αλλαγές θέσης και τα προβλήµατα απόδοσης
διαδροµής.
∆ιοικητική πύλη Unicenter:
Η διοικητική πύλη Unicenter παρέχει τις προσωποποιηµένες πληροφορίες
τόσο για τους τεχνικούς όσο και για τους οικονοµικούς διαχειριστές στην
επιχείρηση. Παρέχει τη δυνατότητα για δυναµική εξατοµίκευση που επιτρέπει σε
έναν administrator για να φτιάξει µια διοικητική πύλη που ταιριάζει µε τις µοναδικές
ανάγκες τους. Οι πύλες Unicenter παγιώνουν τις πολυάριθµες και ανόµοιες πηγές
στοιχείων, ρωτώντας, εκθέτοντας, και τις παρουσιάζουν κατά µια ενοποιηµένη όψη
που ταιριάζει τις µεµονωµένες προτιµήσεις. Παρέχει επίσης τα φίλτρα που
επιτρέπουν στις διαφορετικές οµάδες χρηστών να λαµβάνουν τις προσωποποιηµένες
ανακοινώσεις. Όταν ενσωµατώνεται στην διαχείριση σε επίπεδο υπηρεσιών (Service
Level Management - SLM), η πύλη παρέχει ένα υψηλό επίπεδο, συνοψίζοντας την
όψη των συµφωνιών επιπέδων υπηρεσιών (Service Level Agreements - SLAs) και τη
δυνατότητα να διεισδύσει στις λεπτοµερείς εκθέσεις SLA.
Το Unicenter ετοιµάζει µια οικογένεια από των ενσωµατωµένες διοικητικές
λύσεις για να εξασφαλίσει την υγεία και την απόδοση όλων των πτυχών µιας
eBusiness υποδοµής. Το στενά ενσωµατωµένο σύνολό του λύσεων πυρήνων
περιλαµβάνει το δίκτυο και τη διαχείριση συστηµάτων, αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες, διαχείριση συµπεριφοράς στοιχείου, βάση δεδοµένων, υποδοµή Ιστού,
και διαχείριση εφαρµογής. Κυριότερη δύναµη αυτών των στοιχείων είναι η ισχυρή
και ευέλικτη αρχιτεκτονική, η καινοτόµος ευφυία και απεικόνιση που επιτρέπει την
υπεύθυνη και υψηλού επιπέδου υπηρεσία.
Περιβάλλοντα εργασίας που υποστηρίζονται:
• Windows NT/2000
• Solaris 2.6, 2.7, 2.8
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To OpenView είναι µια πολύ καλή εφαρµογή, που έχει πολύ καλή απόδοση σε
σχέση µε το κόστος της. Στόχος της είναι αποκλειστικά η διαχείριση των δικτύων
µέσα στο παγκόσµιο δικτυακό περιβάλλον, παίρνοντας υπόψη τις πολύπλοκες
αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των δικτύων, των πόρων και των εφαρµογών. Μέσα σ’
αυτήν την πολύπλοκη και η ετερογενή κατάσταση, θα πρέπει η υποδοµή και οι
συσκευές του συστήµατος θα πρέπει να συνδεθούν µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες
στις οποίες χρησιµοποιούνται.
Το OpenMaster οργανώνει τα στοιχεία του δικτύου µε τη µορφή ενός δέντρου
διαχείρισης, το οποίο δείχνει τα δίκτυα, τα υποδίκτυα και τα ενεργά στοιχεία.
Επιτρέπει ταχύτατη και άµεση πλοήγηση από το ένα υποδίκτυο σε ένα άλλο, ή
αντίστοιχα από το την αποκλειστική διαχείριση του δικτύου, στην διαχείριση των
συστηµάτων και των εφαρµογών.
Επιλέγοντας µια συσκευή µε ένα απλό κλικ στο δέντρο διαχείρισης, εµφανίζονται
οι σχετικοί δείκτες που µετρούν την απόδοση και τη διαθεσιµότητα. Αυτοί οι δείκτες
αποτελούν µια περίληψη του τεράστιου όγκου δεδοµένων που συλλέγεται από τις
διάφορες συσκευές του δικτύου, επιτρέποντας έτσι την πιο εύκολη αναγνώριση και
αντιµετώπιση των λαθών. Ειδοποιούµαστε αυτόµατα από τους διάφορους
συναγερµούς (alarms) όταν κάποιες παράµετροι λειτουργίας ξεπεράσουν κάποιες
τιµές που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων. Μία ιδιαίτερα χρήσιµη επιλογή
διαχείρισης, είναι η ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κατασκευαστή και τον τύπο της
συσκευής, πάνω στο δέντρο διαχείρισης, έτσι ώστε µε µία µατιά και µόνο να
µπορούµε να εντοπίσουµε αυτό που θέλουµε.
Επίσης, µπορούµε να εκτελέσουµε άλλες βοηθητικές εφαρµογές όπως ping,
telnet, traceroute, CiscoWorks2000 και Optivity. Ακόµα οι αποµακρυσµένοι
διαχειριστές δικτύου µπορούν να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο
OpenMaster από οπουδήποτε µέσα στην επιχείρηση, χρησιµοποιώντας το interface
του διαδικτύου.
∆ιαχείριση επιπέδων υπηρεσίας (Service Level Management SLM): OpenMaster
το SLM επιτρέπει στο προσωπικό να υπερβεί τους στόχους µείωσης διαθεσιµότητας
και δαπανών µε:
- Αυτοµατοποιηµένη διαχείριση διαθεσιµότητας και απόδοσης για οποιοδήποτε
στοιχείο του πληροφοριακού περιβάλλοντος, µέσω µιας επιχειρησιακής όψης,
- Παροχή της πρόσβασης σε όλες τις σχετικές πληροφορίες µέσω της διαχείρισης
βάσεων ρόλου των δικαιωµάτων πρόσβασης,
- ∆ένοντας στα διοικητικά εργαλεία δικτύων, εφαρµογής και συστηµάτων και τις
διαµορφώσεις λογισµικού αυτόµατης διαχείρισης και τις αλλαγές,
- Υπολογισµός του κόστους βελτίωσης υλικού για τις προγραµµατισµένες
εγκαταστάσεις λογισµικού και τη δυναµική διαχείριση προτερηµάτων. Για το
OpenMaster SLM είναι µια πρόκληση στους στόχους που θέτει να βελτιστοποιήσει
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τις υπολογιζόµενες υπηρεσίες στο σηµερινό ετερογενές διανεµηµένο περιβάλλον. Η
ανοικτή αρχιτεκτονική του OpenMaster διαχειρίζεται εύκολα τη διαθεσιµότητα των
κρίσιµων επιχειρησιακών εφαρµογών, που περιλαµβάνουν οποιοδήποτε υλικό
συστηµάτων, λειτουργικό σύστηµα, βάση δεδοµένων, εφαρµογή, και τον τύπο
δικτύων.
Τα οφέλη είναι εµφανή:
- Βελτιωµένα επίπεδα υπηρεσίας επιχειρησιακής διαδικασίας - µέσω του ελέγχου και
της αυτοµατοποίησης των στοιχειωδών εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης
προβλήµατος, δυναµικός συσχετισµός γεγονότος,
- Αυξανόµενη δυνατότητα για το προσωπικό στα µεγάλα, σύνθετα περιβάλλοντα,
-Γρηγορότερο επίλυση του προβλήµατος, πιο απαντητικό κεντρικό προσωπικό
κλήσης και περισσότερο ελεγχόµενο λειτουργικό κόστος,
- Συνεπείς διαµορφώσεις, ελεγχόµενο υλικό και βελτιώσεις λογισµικού, ρυθµισµένο
κόστος επέκτασης.

OpenMaster Επίπεδο συµφωνίας υπηρεσιών (Service Level Agreement SLA)
Charting the availability and per
Η διαχείριση υπηρεσίας είναι µια κρίσιµη εταιρική απαίτηση. Το τµήµα
∆ιοίκησης Πληροφοριακών Συστηµάτων, όλο και περισσότερο θεωρείται
προµηθευτής υπηρεσιών. Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των εταιρειών
πληροφορικής σηµαίνει ότι οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι χρειάζονται
τους απλούς όµως περιεκτικούς δείκτες, που εκφράζουν την ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρουν, στις κρίσιµες επιχειρησιακές διαδικασίες τους.
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Οφέλη:
- Έτοιµη για χρήση εµπειρία στις συγκεκριµένες συσκευασίες, π.χ. οι αναφορές
στη διαθεσιµότητα στοιχείου συµπεριφοράς, τους συναγερµούς και το
λειτουργικό σύστηµα (Unix, NT, W2000)..., που προσαρµόζονται εύκολα στις
ανάγκες σας,
- Ευελιξία να δηµιουργηθούν οι στοχοθετηµένες εκθέσεις και να προσαρµόσει
εξελίσσοντας στο συνεχώς περιβάλλον IT,.
- Λύση αντίστοιχη της κλάσης της επιχείρησης, που εκθέτει στο ολόκληρο
σύστηµα πληροφοριών της επιχείρησης, χρησιµοποιώντας τα περισσότερα
γεγονότα και στοιχεία συµπεριφοράς,
- Συµφωνία επιπέδων υπηρεσίας (SLA) για µια συνεπή βάση. Το OpenMaster
SLA παρέχει τα µέσα να εφαρµοστεί η συµφωνία επιπέδων υπηρεσίας,
προσφέροντας:
- Μια εξατοµικεύσιµη λύση που προσαρµόζεται στις συγκεκριµένες ανάγκες
του τελικού χρήστη,
- Ισχυρή υποβολή εκθέσεων µε µια µεγάλη σειρά των εργαλείων - από την
έκδοση του Web στην πολυδιάστατη ανάλυση,
- Μοναδική ικανότητα της εξέτασης των µεγάλων περιβαλλόντων και της
εφαρµογής των ισχυρών µετρήσεων,
- Ισχυρό επίπεδο υπηρεσίας που υποβάλλει έκθεση για να καθορίσει και να
µετρήσει τη συµµόρφωση µε SLA.
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OpenView

Hewlett-Packard OpenView
Το πρόγραµµα OpenView της Hewlett-Packard είναι ένα αρκετά ευρύ
εργαλείο, σχεδιασµένο για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες για σχεδιασµό και
διαχείριση µιας επιχείρησης. Είναι µια εφαρµογή που τρέχει σε σταθµούς εργασίας
Hewlett-Packard και Sun, και απαιτεί 32-64 MB µνήµης και περίπου 2 GB χώρο στο
δίσκο. Το προϊόν χωρίζεται σε δύο λειτουργικά κοµµάτια καθιστώντας το τελικά
σχετικά ακριβό. Συγκεκριµένα, το σύστηµα του τελικού χρήστη κοστολογείται στα
$16,000 περίπου, ενώ το πακέτο ανάπτυξης $13,000 επιπλέον.
Το OpenView έχει κερδίσει αρκετή δύναµη στο χώρο της αγοράς. Αυτή τη
στιγµή είναι διαθέσιµες για το OpenView περισσότερες εφαρµογές απ' ότι για
οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που χρησιµοποιείται για Network Management. Έτσι,
σταδιακά έχει εξελιχθεί σε κάτι σαν βιοµηχανικό πρότυπο όσον αφορά τα εργαλεία
διαχείρισης δικτύων.
Χαρακτηριστικά παρακολούθησης
Αρχικά, πρέπει να τονίσουµε ότι το OpenView δεν πραγµατοποιεί κανενός
είδους αυτοδιδασκαλία µέσα από τη συνεχή χρήση και έτσι µπορεί πολλές φορές να
προκαλέσει τη συσσώρευση πολλών συναγερµών και λαθών. Επιπλέον, η
επικοινωνία µε άλλες εξωτερικές εφαρµογές είναι συχνά πολύ δύσκολη καθώς οι
πληροφορίες που εξάγονται από το OpenView, δεν είναι διαθέσιµες για εξωτερική
χρήση. Π.χ. µία µονάδα προγράµµατος για ένα προϊόν της Cisco δεν µπορεί να
ελέγξει την κατάσταση της γραµµής για να δει εάν έχει πέσει το κύκλωµα ή φταιει
κάτι άλλο. Συνεπώς, πολλές φορές η αρχιτεκτονική µοιάζει να είναι ρυθµισµένη έτσι
ώστε να διαχειριζόµαστε τις διαφορετικές οντότητες χωρίς ευρύτερη γνώση του
συνολικού περιβάλλοντος.
Οµοίως, η καταµέτρηση της απόδοσης είναι µια τελείως διαφορετική
διαδικασία από τον υπολογισµό της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου. ∆ηλαδή,
σύµφωνα µε την ορθή παρατήρηση των επικριτών του προγράµµατος, σε περίπτωση
που ένα αντικείµενο δεν αποκριθεί στη σφυγµοµέτρηση της απόδοσης, δεν θα
πυροδοτηθεί ένας συναγερµός για επίλυση κάποιου πιθανού προβλήµατος. Αυτό
µπορεί να το κάνει µόνον το τµήµα της παρακολούθησης της τρέχουσας κατάστασης.
Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλεί πολλές καθυστερήσεις, καθώς για να ενηµερωθούµε
για ένα πρόβληµα θα πρέπει να περιµένουµε µέχρι το status poll, παρόλο που από την
ώρα του performance poll ήδη γνωρίζαµε για την πιθανή ύπαρξη προβλήµατος.
Ευτυχώς όµως µπορούµε να καλέσουµε άλλες εφαρµογές όταν συµβεί ένας
συναγερµός ή ένα γεγονός.
Το OpenView χρησιµοποιεί µια εµπορική, σχεσιακή βάση δεδοµένων. Αυτό
επιτρέπει σε άλλες εφαρµογές εύκολα να ανακτούν τις πληροφορίες που συλλέγει το
OpenView, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπονται τα ερωτήµατα στη βάση µε τη µορφή SQL.
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Όµως, οι εξωτερικές αυτές εφαρµογές είναι καθεµία υπεύθυνη για την αποθήκευση
της δικής της πληροφορίας, που κάνει απαγορευτικό το να µοιράζονται αυτά τα
δεδοµένα.
Χαρακτηριστικά ∆ιαχείρισης
Το µεγάλο πλεονέκτηµα του OpenView είναι η ύπαρξη πολλών εφαρµογών
από άλλες εταιρείες, πολύ περισσότερων από όσα είναι διαθέσιµα για άλλες
πλατφόρµες. Επίσης, το περιβάλλον διεπαφής χρήστη φαίνεται να είναι «καθαρό» και
αρκετά ευέλικτο. Αντίθετα, πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι όλες οι συναλλαγές µε
αυτό το πακέτο θα πρέπει να γίνουν µέσα από το περιβάλλον των X-Windows. ∆εν
υποστηρίζονται text-based παράθυρα µηνυµάτων και είναι σχετικά δύσκολο να
σχεδιαστεί κάτι τέτοιο µε τα υπάρχοντα APIs.
Τελικά µπορούµε να πούµε ότι το OpenView είναι ένα σχετικά ακριβό και
ελάχιστα ικανοποιητικό λογισµικό διαχείρισης δικτύων, αφού παρέχει τη βασική
λειτουργικότητα που απαιτείται. Το βασικό του πλεονέκτηµα είναι ότι είναι ευρέως
αποδεκτό στους κατασκευαστές εφαρµογών (third-party developers).
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Το λογισµικό διαχείρισης δικτύων eHealth, παρέχει µια ολοκληρωµένη λύση
για τη διαχείριση όλων των σηµαντικών περιοχών των πληροφοριακών συστηµάτων,
που είναι οι εφαρµογές, τα διάφορα συστήµατα, οι υπηρεσίες και τα δίκτυα. Όπως
υποστηρίζεται από την ίδια την εταιρία Concord Communications Inc. που παρέχει το
προϊόν, µόνο µε την διαχείριση της απόδοσης σε όλους τους προαναφερθέντες τοµείς,
µπορεί µια επιχείρηση να καθιερωθεί στο νέο δικτυακό τοπίο.
Πρέπει στο σηµείο αυτό να τονίσουµε, ότι όπως αναφέρεται και από τους
υπεύθυνους του προϊόντος, µεγάλο βάρος δίνεται στην υποστήριξη των λεγόµενων
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων ή αλλιώς e-businesses. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
προσανατολισµένο το eHealth ώστε να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του χώρου
παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το eHealth δεν προσφέρει µετρήσεις
απόδοσης σύµφωνα µε το καθιερωµένο πρωτόκολλο SNMP από τους routers και τα
switches του δικτύου. Η τιµή του ξεκινά από τα $15,000.
Αναγνωρίζοντας ότι διαφορετικοί οργανισµοί και επιχειρήσεις έχουν και πολύ
διαφορετικές µεταξύ τους απαιτήσεις και πρότυπα ποιότητας, το eHealth παρέχει
λύσεις που να µπορούν να ενσωµατώνουν αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες και να
διαµορφώνουν ανάλογα τις δυνατότητες του λογισµικού σε κάθε διαφορετικό
περιβάλλον. Αυτές οι προσαρµοζόµενες λύσεις, δένονται µεταξύ τους σε µία κοινή
κονσόλα και διεπαφή µε το χρήστη.

Tο eHealth suite διαχωρίζει γίνεται στις παρακάτω υποκατηγορίες:
Service Health ➜ Ο περισσότερο καίριος τοµέας του προϊόντος. Είναι το σηµείο που
αναλύεται εκτενέστερα λόγω της σηµασίας του για τη διαχείριση της απόκρισης των
του συστήµατος και των εφαρµογών. Με το Service Health οι ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις µπορούν να µετρούν και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά την
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα των σηµαντικών υπηρεσιών και εφαρµογών
τους από οποιαδήποτε οπτική γωνία. ∆ηλαδή, από άποψη δικτυακής υποδοµής,
συστηµάτων, ή σε επίπεδο client. Προσφέρει επίσης, τη δυνατότητα µη-παράλληλης
επόπτευσης των συναλλαγών και των συστηµάτων της επιχείρησης. Μετράει την
απόδοση και παρέχει έτσι ενδεικτικά στιγµιότυπα της συνολικής απόδοσης. Με το
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συγκεκριµένο εργαλείο, οι εταιρίες παροχής συστηµάτων καθώς και µεγάλοι
οργανισµοί είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Application Health ➜ ∆ιασφαλίζει την υψηλή διαθεσιµότητα και την κορύφωση της
απόδοσης σε εµπορικές εφαρµογές. Επίσης παρακολουθεί τις εφαρµογές ώστε να
αναλάβει δράση όταν ανιχνεύσει µια αποτυχηµένη διαδικασία και πριν αυτή
επηρεάσει τους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, το Application Health προσφέρει
πρόσθετα τµήµατα προγράµµατος για τη διαχείριση των πιο συνηθισµένων
επιχειρησιακών εφαρµογών που χρησιµοποιούνται στις µέρες µας.
System Health ➜ Παρέχει ειδοποίηση σε κανονικό χρόνο σχετικά µε ενδεχόµενα
προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν. Ακόµα είναι σε θέση να κάνει αυτόµατη
επανεκκίνηση των διεργασιών που για κάποιον λόγο έχουν αποτύχει και η σηµασία
τους είναι πολύ µεγάλη για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης σε καθηµερινό
επίπεδο. Επίσης, το κοµµάτι αυτό παρέχει δεδοµένα σχετικά µε το ποιες εφαρµογές
καταναλώνουν το µεγαλύτερο κοµµάτι στη µνήµη ή στην Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας.
Network Health ➜ Επιτρέπει στους παροχείς υπηρεσιών να διαχειρίζονται τις
τεχνολογίες των δικτύων σε µεγαλύτερο εύρος και βάθος. Με το τµήµα Network
Health οι εταιρίες πληροφορικής µπορούν να διαχειρίζονται την τεχνολογική
υποδοµή από την καρδιά της επιχείρησής τους. Ακόµα, προσπαθεί να παρέχει µια
ολοκληρωµένη και συντονισµένη αναφορά του υπάρχοντος υποδικτύου που
υποστηρίζει την παροχή των υπηρεσιών e-business. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα να
παρατηρηθούν εγκαίρως οι νέες τάσεις και οι νέες απαιτήσεις για χωρητικότητες και
επιδόσεις του hardware.

Η κονσόλα του eHealth
Η κονσόλα του eHealth λειτουργεί ως η βάση του «πακέτου» eHealth, και
σηµείο έναρξης για κάθε µία από τις κατηγορίες του. Είναι δηλαδή ο συνδετικός
κρίκος ανάµεσα στις τέσσερις βασικές περιοχές διαχείρισης του δικτύου που
αναφέραµε προηγουµένως. Συνοδεύεται επίσης για το σκοπό αυτό από ένα αρκετά
καλό σύστηµα πλοήγησης του χρήστη, καθώς και από ένα σύνολο από έτοιµες
αναφορές και αναφορές που µπορούν να διαµορφωθούν από το χρήστη.
Η κονσόλα χρήσης παρέχει περίπου 100 διαφορετικά δυνατότητες στο χρήστη
και ένα σύνολο από τις θεµελιώδεις αναφορές που απαιτούνται, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα για άµεση και χωρίς πολλές ρυθµίσεις διαχείριση του δικτύου, και όχι
µόνο. Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η αυτόµατη συλλογή των
δεδοµένων που σχετίζονται µε την επίδοση του συστήµατος και η παρουσίασή τους
σε µια ενιαία παρουσίαση, µειώνει δραστικά το χρόνο που αλλιώς σπαταλάται στην
αποσφαλµάτωση. Βασικές αναφορές, όπως η αναφορά At-a-Glance(Με-µια-µατιά)
παρέχουν εξαιρετικές πληροφορίες για όλα τα κρίσιµα σηµεία µέτρησης της
απόδοσης σε µία και µόνο σελίδα, ενώ οι Trend αναφορές αποκαλύπτουν την εξέλιξη
της απόδοσης διαχρονικά.
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Προσωπικές ρυθµίσεις – MyHealth
Το πακέτο διαχείρισης eHealth
µπορεί να διαµορφωθεί σε µεγάλο
βαθµό από το χρήστη και να περιέχει
τις δικές του ρυθµίσεις που θα
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις στα
διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης. Από
µία µόνο ιστοσελίδα, η εφαρµογή του
MyHealth προσφέρει µία συνολική
οπτική στις επιδόσεις και τη
διαθεσιµότητα των δικτύων µας. Έτσι,
δεν απαιτείται να είναι κανείς
εξειδικευµένος αναλυτής δικτύων
προκειµένου να µπορέσει να το
χρησιµοποιήσει.
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Συµπεράσµατα
Στην παρούσα εργασία, έγινε µια προσπάθεια να καταγραφούν τα
χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες κάποιων από τα περισσότερα εµπορικά πακέτα
διαχείρισης

δικτύου.

Τα

8

προϊόντα

που

επιλέχθηκαν

είναι

σίγουρα

αντιπροσωπευτικά, αλλά δεν είναι και τα µοναδικά που µπορεί κανείς να
χρησιµοποιήσει. Οι παραλλαγές στις πλατφόρµες, στα πρωτόκολλα επικοινωνίας, στο
λογισµικό, στους servers, στα mainframes και στις βάσεις δεδοµένων που µπορούν να
συνδυαστούν για την καλύτερη λειτουργία ενός δικτύου είναι άπειροι.
Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει σαφές ότι όσο αναπτύσσονται τα δίκτυα σε
παγκόσµιο επίπεδο, τόσο θα πρέπει να εστιαστεί η προσοχή της ερευνητικής
κοινότητας σε συγκεκριµένα σηµεία που καθορίζουν τόσο την απόδοση όσο και την
µορφή των δικτύων.
Ένα πρώτο πολύ σηµαντικό σηµείο είναι το θέµα της ασφάλειας των δικτύων.
Η παγκόσµια τάση που επικρατεί είναι η ανάπτυξη νέων δικτύων µε γνώµονα το
διαδίκτυο, που αν και ξεκίνησε ως δίκτυο µεταφοράς δεδοµένων κειµένου, σήµερα,
µε την συνεχή σχεδίαση νέων προτύπων οι δυνατότητες του έχουν αυξηθεί τροµερά.
Κάτι τέτοιο έχει ως συνέπεια τα δίκτυα να είναι ακόµα ευάλωτα σε διάφορους
κινδύνους και η ασφάλειά των δεδοµένων που µεταχειρίζονται δεν θα έπρεπε να είναι
δεδοµένη.
Επιπλέον, µε την χαοτική πολυπλοκότητα που επικρατεί στο χώρο της
διαχείρισης των δικτύων ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα όσον αφορά την µελλοντική
τους εξέλιξη αποτελεί το ζήτηµα της διαλειτουργικότητας ανάµεσα σε εφαρµογές
διαφορετικών κατασκευαστών. Το θέµα αυτό είναι τροµερά σύγχρονο καθώς η
συνεργασία διαφορετικών εταιρειών σε επίπεδο πρωτοκόλλων και προτύπων, θα
µπορέσει να εκτινάξει τις λειτουργικές δυνατότητες των ήδη υπάρχουσων εφαρµογών
στα ύψη.
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Βιβλιογραφικές αναφορές – Πηγές στο ∆ιαδίκτυο
!

http://www.techguide.com/netmgt/netmgt.shtml Συλλογή από άρθρα σχετικά µε
το Network Management από το περιοδικό του διαδικτύου techguide.

!

http://www.lantimes.com/toc/98/toc10a.html Συλλογή από άρθρα σχετικά µε τα
Τοπικά ∆ίκτυα. Στο συγκεκριµένο σηµείο έχει εκτενές αφιέρωµα στο Enterprise
Network Management

!

http://www.nettest.com/ Ο δικτυακός τόπος του Net Test, περιέχει συγκριτικές
µελέτες για πολλά σύγχρονα θέµατα σχετικά µε τα δίκτυα.

!

http://searchnetworking.techtarget.com/bestWebLinks/0,289521,sid7_tax286433
_idx11,00.html Πολύ καλή έρευνα για τo Netwrok Management από το site :
searchnetworking.com

!

http://searchwindowsmanageability.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid
33_gci781294,00.html Site που µας εισάγει µε πολύ σωστό και ουσιαστικό
τρόπο στο Systems Management Server 2.0. Το παραπάνω link περιέχει πολλές
απαντηµένες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του SMS 2,0 και τις
λειτουργικές του δυνατότητες

!

http://www.networkmagazine.com/article/NMG20010413S0005

Άρθρο

του

κυβερνοπεριοδικού network magazine σχετικά µε τα καλύτερα προϊόντα network
management.
!

http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/network.html

Software

Engineering

Institute: Network Management : An overview.
!

http://www.itpapers.com/category/netmgmt.html Site µε άρθρα για την επιστήµη
των υπολογιστων. Ειδικό αφιέρωµα sto network management

!

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ibm_nman.htm Πολύ
καλή αναφορά στη ∆ιαχείριση δικτύων και πιο συγκεκριµένα στο IBM Network
Management

!

http://www.enterasys.com/support/manuals/501netman.html

Αναφορά

στο

πακέτο Spectrum, που κυκλοφορεί στην αγορά από την εταιρεία Enterasys.
!

http://www.tivoli.com/products/index/netview/ Η εταιρεία Tivoli στο διαδίκτυο.
Το συγκεκριµένο link παραπέµπει στη σελίδα των προϊόντων και στην έκδοση
Tivoli® NetView® 6.0.
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!

http://www3.ca.com/solutions/solution.asp?id=315
εταιρείας στην οποία ανήκει το Unicenter, µε

Η

επίσηµη

σελίδα

της

όλες τις πηγές και τους

συνδέσµους σχετικά µε το προϊόν
!

http://www.microsoft.com/smsmgmt/default.asp Ο κόµβος πληροφόρησης της
Microsoft σχετικά µε τον Service Management Server 2.0

!

http://www.openview.hp.com/solutions/categories/networkmgmt/index.asp

Η

σελίδα της Hewlett - Packard σχετικά µε το πακέτο διαχείρισης δικτύων
OpenView.
!

http://www.sun.com/software/solstice/sem/index.html Ο κόµβος της Sun για το
προϊόν Solstice Manager.

!

«Network Management”, tutorial No26 by Jim Carr, September 1990 issue of
LAN Magazine/Network Magazin. (Aντίγραφο στο network magazine :
http://www.networkmagazine.com/article/NMG20000724S0049 )
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