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Εισαγωγή
Κάθε µορφής δίκτυο υπολογιστών (τοπικό, ευρείας περιοχής, µητροπολιτικό κλπ)
πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες του. Οι χρήστες των δικτύων απαιτούν
υψηλή διαθεσιµότητα, µεγάλο εύρος παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοπιστία, ασφάλεια
και ταχύτητα. Τις απαιτήσεις των χρηστών καλούνται να καλύψουν οι διαχειριστές
των δικτύων. Είναι σαφές ότι για να λειτουργεί σωστά ένα δίκτυο, δηλαδή να
καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών του, πρέπει αρχικά να έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε
αυτές τις ανάγκες, να έχει υλοποιηθεί σωστά, και τέλος να παρακολουθείται διαρκώς
έτσι ώστε να διορθώνονται τυχόν προβλήµατα και να διαπιστώνονται νέες ανάγκες.
Θα αναλύσουµε τους τρόπους µε τους οποίους οι διαχειριστές µπορούν να
παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν ένα δίκτυο παρουσιάζοντας διάφορα
µοντέλα συστηµάτων διαχείρισης.

Το πρόβληµα
Συστήµατα διαχείρισης έχουν αναπτυχθεί σχεδόν από την αρχή των δικτύων
υπολογιστών. Αρχικά, τα συστήµατα διαχείρισης αναπτύσσονταν αποκλειστικά από
τους κατασκευαστές του τεχνολογικού εξοπλισµού που χρησιµοποιούνταν στα
δίκτυα. Καθώς όµως στις επιχειρήσεις οι ανάγκες δικτύωσης αυξάνονταν, τα δίκτυα
περιλάµβαναν ολοένα και περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισµό συχνά από
διαφορετικούς κατασκευαστές. Επίσης, συχνά οι χρησιµοποιούνταν νέες τεχνολογίες
δικτύωσης. Έτσι, περίπου στα µέσα της δεκαετίας του 1980, το πρόβληµα της
διαχείρισης των διαφορετικών δικτύων δηµιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης
ολοκληρωµένων και ισχυρών συστηµάτων διαχείρισης που να διευκολύνουν την
εργασία των διαχειριστών και παράλληλα να βοηθήσουν στην υλοποίηση καλύτερων
δικτύων και υπηρεσιών για τους χρήστες. [1]
Ο όρος «διαχείριση του δικτύου» καθορίζει τη ικανότητα παρακολούθησης και
ελέγχου του δικτύου µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του και την
εξασφάλιση της δυνατότητας επέκτασής του. Ο ∆ιεθνής οργανισµός τυποποίησης
(ISO) καθόρισε ένα µοντέλο που περιγράφει τις βασικές λειτουργίες ενός συστήµατος
διαχείρισης δικτύου. [2 Χ.700 96]
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∆ιαχείριση ∆υσλειτουργιών
Προσφέρει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν σφάλµατα και
δυσλειτουργίες στο δίκτυο και τα στοιχεία που το αποτελούν. Επίσης, πρέπει να
προσφέρει µηχανισµούς διάγνωσης της αιτίας και αποµόνωσης του προβλήµατος.
Όταν παρουσιάζεται πρόβληµα σε ένα στοιχείο του δικτύου, το σύστηµα διαχείρισης
πρέπει να είναι σε θέση να καταγράψει τα συµπτώµατα, να ειδοποιήσει τους
υπεύθυνους διαχειριστές και αν είναι δυνατόν να επιλύσει το πρόβληµα.
Παραµετροποίηση
Παρακολούθηση και διαχείριση των παραµέτρων των πόρων του δικτύου έτσι
ώστε να ελέγχονται οι επιπτώσεις του διαφορετικού εξοπλισµού και λογισµικού στο
σύνολο του δικτύου. Μπορεί να προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές
να αλλάξουν κάποιες από τις παραµέτρους των στοιχείων χωρίς να είναι απαραίτητη
η επιτόπου επέµβαση.
Λογιστική
Υπολογίζει και διαχειρίζεται την χρησιµοποίηση του δικτύου έτσι ώστε οι
χρήστες να ελέγχονται και να περιορίζονται σύµφωνα µε καθορισµένους κανόνες. Οι
κανόνες χρήσης έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των προβληµάτων και τον
δίκαιο διαµοιρασµό των πόρων του δικτύου. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου χρεώνεται
η χρήση του δικτύου, το σύστηµα λογιστικής υπολογίζει την ποσό που αναλογεί σε
κάθε χρήστη.
∆ιαχείριση Απόδοσης
Υπολογίζει και συγκεντρώνει δεδοµένα που αφορούν στην απόδοση του
δικτύου. Η ανάλυση των δεδοµένων βοηθάει στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης και
ικανοποιητικής

λειτουργίας

του

δικτύου.

Για

παράδειγµα,

το

σύστηµα

παρακολούθησης της απόδοσης χρειάζεται να υπολογίζει το βαθµό χρησιµοποίησης
των διάφορων διατάξεων διασύνδεσης ή των επικοινωνιακών γραµµών καθώς επίσης
και το χρόνο απόκρισής τους. Από τα δεδοµένα που συλλέγονται καθορίζεται ένα
κανονικό επίπεδο απόδοσης για κάθε στοιχείο. Το σύστηµα αναλαµβάνει να
παρακολουθεί τα στοιχεία αυτά και να αντιλαµβάνεται την ύπαρξη προβληµάτων
όταν η απόδοση ξεπερνάει το επιτρεπόµενο όριο.
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∆ιαχείριση Ασφάλειας
Ελέγχει

την

πρόσβαση

στους

πόρους

του

δικτύου

σύµφωνα

µε

προκαθορισµένους κανόνες ασφάλειας µε σκοπό την εξάλειψη παραβιάσεων
(σκόπιµων ή µη). Το σύστηµα ασφάλειας χωρίζει για κάθε χρήστη το δίκτυο σε
εξουσιοδοτηµένες ή µη εξουσιοδοτηµένες περιοχές.
Το παραπάνω µοντέλο διαχείρισης δικτύου αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο
βασίζονται οι εφαρµογές που προσφέρουν οι διάφοροι κατασκευαστές. Είναι όµως το
ιδανικό µοντέλο παρεχόµενων λειτουργιών έτσι, δύσκολα µπορεί να συναντήσει
κανείς στην αγορά ένα σύστηµα που να καλύπτει πλήρως όλες τις λειτουργίες που
περιγράφει ο ISO. [1]
Ένα σύστηµα διαχείρισης δικτύων λοιπόν, είναι ένα σύνολο εφαρµογών λογισµικού
και τεχνολογικού εξοπλισµού που καλύπτει τις παραπάνω λειτουργίες (µερικώς ή
πλήρως), αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του δικτύου και έχει ως στόχο την
υποστήριξη των καθηκόντων των διαχειριστών.

Πώς γίνεται η διαχείριση
Ένα διαχειριζόµενο δίκτυο αποτελείται από δύο στοιχεία: Τα διαχειριζόµενα
αντικείµενα όπως διατάξεις διασύνδεσης, εξυπηρετητές, σταθµοί εργασίας,
εφαρµογές, βάσεις δεδοµένων και οι διαχειριστές των αντικειµένων αυτών που
µπορεί να είναι ένας συνδυασµός τεχνολογικού εξοπλισµού και εφαρµογών. Η γενική
αρχιτεκτονική ενός συστήµατος διαχείρισης παρουσιάζεται στο σχήµα 1. [3]
∆ιαχειριζόµενα Αντικείµενα
Είναι οι διατάξεις διασύνδεσης, τα τερµατικά, οι εφαρµογές και γενικά
οτιδήποτε χρειάζεται να παρακολουθείται µέσα στον δίκτυο.
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Τµηµάτων
Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης ενός τµήµατος του δικτύου και αποτελείται
από ένα η περισσότερα διαχειριζόµενα αντικείµενα.
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∆ιαχειριστής Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Τµηµάτων
Συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από τα διάφορα συστήµατα διαχείρισης
των επιµέρους τµηµάτων και παρακολουθεί µε τον τρόπο αυτό το συνολικό δίκτυο.
Περιβάλλον Χρήστη
Αποτελεί το µέσο επικοινωνίας του χρήστη-διαχειριστή µε το δίκτυο.
Παρουσιάζει, συνήθως µε γραφικό τρόπο, τη συγκεντρωµένη πληροφορία
µετατρέποντας τα δεδοµένα που συλλέγονται από το προηγούµενο επίπεδο σε
χρήσιµη πληροφορία.

Περιβάλλον Χρήστη

∆ιαχειριστής συστηµάτων διαχείρισης τµηµάτων

Σύστηµα διαχείρισης τµήµατος

∆ιαχειριζόµενα αντικέιµενα
Σχήµα 1 Αρχιτεκτονική Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ικτύων

Θα παρουσιάσουµε το πρωτόκολλο SNMP το οποίο καθιέρωσε το αρχιτεκτονικό
µοντέλο διαχείρισης και αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίχτηκαν άλλοι οργανισµοί
για την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης. Συγκεκριµένα, θα αναλύσουµε
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τη γλώσσα XML και πώς αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την
τεχνολογία WBEM για να αναπτυχθούν συστήµατα διαχείρισης µε νέες δυνατότητες.

SNMP – Απλό Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
(Simple Network Management Protocol)
Το πρωτόκολλο SNMP είναι το πιο διαδεδοµένο πρότυπο διαχείρισης δικτύων [4],
υποστηρίζεται από τους περισσότερους κατασκευαστές και αφορά κυρίως δίκτυα
TCP/IP. Αναπτύχθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 από την IEFT (Internet
Engineering Task Force) [5] και καθορίζει τη µορφή των δεδοµένων διαχείρισης και
τον τρόπο µε τον οποίο διακινούνται στο δίκτυο. Το πρωτόκολλο SNMP ακολουθεί
τη γενική αρχιτεκτονική διαχείρισης. Κάθε διαχειριζόµενο αντικείµενο έχει έναν
διαχειριζόµενο πράκτορα (managed agent) ο οποίος συντηρεί µια βάση πληροφοριών
διαχείρισης (MIB- Management Information Base). H ΜΙΒ περιέχει πληροφορίες και
παραµέτρους συγκεκριµένες για κάθε αντικείµενο και αποτελεί το σηµείο ελέγχου
του αντικειµένου. Η SNMP εφαρµογή διαχείρισης του δικτύου συγκεντρώνει
πληροφορίες από τους διαχειριζόµενους πράκτορες και στέλνει πληροφορίες ελέγχου
προς αυτούς. Καθορίζονται πέντε βασικές λειτουργίες µε τις οποίες επιτυγχάνεται η
διαχείριση [6]:
GET_NEXT_REQUEST. Αίτηση για να πάρει το σύστηµα διαχείρισης το την
επόµενη περίπτωση του αντικειµένου που αποθηκεύεται στην MIB.
GET_RESPONSE. Η απάντηση του πράκτορα στις αιτήσεις GET_NEXT,
GET, και SET
GET_REQUEST. Αίτηση για την τιµή µιας περίπτωσης της ΜΙΒ του
πράκτορα
SET_REQUEST. Θέτει µια τιµή σε µια συγκεκριµένη µεταβλητή της ΜΙΒ.
TRAP. Ο πράκτορας στέλνει, ασύγχρονα, ένα µήνυµα-γεγονός όταν βρίσκεται
σε µια καθορισµένη κατάσταση, όπως όταν αλλάζει η τιµή µιας µεταβλητής. Για
παράδειγµα όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα, ο πράκτορας στέλνει ένα µήνυµα
TRAP.
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Η συνολική διαχείριση και παρακολούθηση του δικτύου βασίζεται στις αιτήσεις
αναφοράς (polling) και στα ασύγχρονα µηνύµατα γεγονότων (traps). Το σύστηµα
συγκεντρώνει όλα τα δεδοµένα παρακολούθησης µέσω των αιτήσεων αναφοράς ενώ
τα διαχειριζόµενα αντικείµενα είναι υπεύθυνα για το διαρκή υπολογισµό των
δεδοµένων που τα αφορούν και την µετάδοση αυτών. Για παράδειγµα, ένα
αντικείµενο υπολογίζει όλες τις προκαθορισµένες τιµές για τις µεταβλητές που
σχετίζονται µε την απόδοση/ταχύτητά του, τις αποθηκεύει στη βάση πληροφοριών
ΜΙΒ. Όταν το σύστηµα διαχείρισης θέλει να εκτιµήσει την απόδοση του
συγκεκριµένου αντικειµένου, ζητάει τα σχετικά δεδοµένα µε την εντολή get_request
και το αντικείµενο καλείται να απαντήσει επιστρέφοντας τις τιµές µε την εντολή
get_response. Όταν όµως το διαχειριζόµενο αντικείµενο αντιληφθεί για παράδειγµα
ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα, δηλαδή ότι µια τιµή που υπολόγισε είναι εκτός των
ορίων, προκαθορισµένων από τον κατασκευαστή ή τον διαχειριστή, ειδοποιεί το
σύστηµα διαχείρισης στέλνοντας ένα µήνυµα γεγονότος (trap). Έτσι, το κεντρικό
σηµείο ελέγχου του δικτύου αντιλαµβάνεται το συγκεκριµένο πρόβληµα και ενεργεί
κατάλληλα για τη λύση του. Μπορεί απλά να ενηµερώσει το διαχειριστή ή/και να
προσπαθήσει αυτόµατα να επιλύσει το πρόβληµα µε την προϋπόθεση ότι έχει την
δυνατότητα να αλλάξει κάποιες παραµέτρους του συγκεκριµένου αντικειµένου ή
άλλων µέσω της εντολής set_request.

SNMPv2
Το πρωτόκολλο αυτό προστίθεται και το σύστηµα διαχείρισης των διαχειριστών
τµηµάτων συµπληρώνοντας έτσι όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο
αρχιτεκτονικό µοντέλο του σχήµατος 1.
Με το σύστηµα εποπτείας των επιµέρους τµηµάτων καλύπτεται η ανάγκη
διαβάθµισης της διαχείρισης του δικτύου, δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχουν
πολλαπλά επίπεδα διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να συνυπάρχουν πολλοί
κατανεµηµένοι διαχειριστές πράγµα ιδιαίτερα χρήσιµο σε µεγάλα δίκτυα όπως τα
δίκτυα ευρείας περιοχής. Η τρίτη έκδοση του SNMP (SNMPv3) καλύπτει κυρίως
ζητήµατα σχετικά µε στην ασφάλεια [7] και δεν έχει ακόµα εδραιωθεί σαν
πρότυπο[6].

7

Η γλώσσα XML
Τα τελευταία χρόνια το ακρωνύµιο XML (Extensible Markup Language) ακούγεται
ολοένα και περισσότερο στους κύκλους της πληροφορικής. Η XML θεωρείται από
πολλούς ως η λύση για πολλά προβλήµατα που έχουν σχέση µε δεδοµένα κειµένου. Η
XML είναι µια γλώσσα (υποσύνολο της SGML) για κείµενα που περιέχουν δοµηµένη
πληροφορία. Ένα κείµενο γραµµένο σε XML αποτελείται από το περιεχόµενο
(λέξεις, εικόνες) αλλά επίσης και από πληροφορίες-ενδείξεις που περιγράφουν το
περιεχόµενο και καθορίζουν τη σηµασία και το ρόλο του. Αυτή η πρόσθετη
πληροφορία και η καθορισµένη δοµή των κειµένων είναι η ειδοποιός διαφορά της
XML από άλλες γλώσσες όπως η HTML.

Συγκεκριµένα η XML αποτελεί µια

περιορισµένη µορφή της SGML (Standard Generalised Markup Language) και
σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να καλύψει την ανάγκη δηµιουργίας πλούσιων,
δοµηµένων κειµένων κατάλληλων για τα δίκτυα υπολογιστών και κυρίως για το
Internet [12].

WBEM και XML
Το SNMPv1 χρησιµοποιείται για πολλά χρόνια και έχει καθιερωθεί στη βιοµηχανία,
υποστηρίζεται από πολλούς κατασκευαστές και έχουν αναπτυχθεί πολλές (συχνά
επιτυχηµένες) εφαρµογές διαχείρισης δικτύου βασισµένες στο πρωτόκολλο αυτό.
Παρόλα αυτά το SNMP θεωρείται αρκετά δυσνόητο πρωτόκολλο, γεγονός που
καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης
Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητάς του οι επιχειρήσεις είναι αναγκασµένες να έχουν
αρκετά εξειδικευµένο προσωπικό, αυξάνοντας έτσι το κόστος της διαχείρισης των
δικτύων τους [8].
Η διαχείριση ενός δικτύου χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του διαδικτύου,
(WBEM-Web Based Enterprise Management) υπόσχεται πολλές καινούργιες
εφαρµογές ευκολότερη και γρηγορότερη ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης. Ο Terplan [8] στο βιβλίο του περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο µε τον
οποίο ένα δίκτυο µπορεί να διαχειριστεί πλήρως µε την τεχνολογία WBEM. Η
τεχνολογία αυτή προσφέρει στους χρήστες έναν φιλικό και γνώριµο τρόπο
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διαχείρισης ενώ παράλληλα προσφέρει έναν συµβατό σε πολλές πλατφόρµες γραφικό
περιβάλλον χρήσης το οποίο δεν είναι άλλο από έναν οποιοδήποτε browser.
Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή του SNMP πρωτοκόλλου διαχείρισης, στο
δίκτυο διακινείται ένας µεγάλος όγκος δεδοµένων µεταξύ του συστήµατος
διαχείρισης και παρακολούθησης

και των διαχειριζόµενων αντικειµένων. Τα

δεδοµένα έχουν µια σαφή και προκαθορισµένη µορφή και δοµή αλλά συνήθως είναι
σε µορφή που δεν είναι εύκολα κατανοητή από ανθρώπους. Στο σηµείο αυτό ακριβώς
είναι που έρχεται η XML. Τα δεδοµένα έχουν µια σαφή δοµή, η κύρια ιδιότητα της
XML είναι να περιγράφει και να καθορίζει τη δοµή των δεδοµένων. Επίσης, η XML
έχει σχεδιαστεί για να διακινεί πληροφορία στο διαδίκτυο γεγονός που την καθιστά
κατάλληλη για WBEM συστήµατα διαχείρισης. Πολλοί κατασκευαστές λογισµικού
όπως η Microsoft και τεχνολογικού εξοπλισµού όπως η Cisco και η IBM έχουν
ανακοινώσει πρόθεση να υποστηρίξουν την XML σαν την γλώσσα ανάπτυξης
συστηµάτων διαχείρισης δικτύων [9]. Η χρήση της XML υπόσχεται να ενοποιήσει
την πληροφορία παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτύων που αποτελούνται
από εξοπλισµό-αντικείµενα πολλών διαφορετικών κατασκευαστών. Προσφέρει τη
δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης ενός συστήµατος διαχείρισης δικτύου µε
εύκολο τρόπο, διευκολύνοντας την συνεργασία όλων των εφαρµογών και
τεχνολογικού εξοπλισµού [10].
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DMTF Common Information Model (CMI) και XML
Ο οργανισµός Distributed Management Task Force (DMTF) έχει σχεδιάσει ένα
πρότυπο πληροφοριακό µοντέλο διαχείρισης δικτύων το οποίο βασίζεται στην XML.
To CMI είναι ένα νέο πρωτόκολλο διαχείρισης που προσφέρει νέες δυνατότητες και
αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης SNMP. Το µοντέλο βασίζεται στην
γενικότερη φιλοσοφία του SNMPv1 και SNMPv2. Ορίζονται πάλι τα διαχειριζόµενα
αντικείµενα και το σύστηµα διαχείρισης καθώς επίσης και το γενικό σύστηµα
διαχείρισης των επιµέρους συστηµάτων ελέγχου η γενική εικόνα του µοντέλου είναι
η ίδια µε αυτή που παρουσιάστηκε στο σχήµα 1
Το πρωτόκολλο χρησιµοποιεί την XML για να καλύψει δύο στόχους: την
παρουσίαση της πληροφορίας διαχείρισης στον χρήστη, και σαν την πηγή των
δεδοµένων διαχείρισης.
Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήµατα στη χρήση της

XML για την παρουσίαση

πληροφοριών σχετικών µε το διαχειριζόµενο δίκτυο [11]. Η πληροφορία που
συλλέγεται από τα διαχειριζόµενα αντικείµενα έχει την µορφή που περιγράφει το
πρωτόκολλο CMI αυτή η πληροφορία µπορεί εύκολα να περιγραφεί µε την γλώσσα
XML. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η αποθήκευση της πληροφορίας σε µία
µορφή που µπορεί να µετατραπεί δυναµικά και να πάρει για παράδειγµα µορφή
HTML έτσι ώστε να παρουσιαστεί σε έναν απλό browser. Η δυνατότητα της XML να
περιγράψει την HTML καθιστά απλή την διαδικασία µετατροπής. Με τον τρόπο
αυτό, η ανάπτυξη ενός συστήµατος WBEM είναι εύκολη. Ταυτόχρονα, η ιδιότητα
της XML να είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρµα υλοποίησης, εξασφαλίζει την
δυνατότητα παρουσίασης της πληροφορίας σε ετερογενή περιβάλλοντα χρήσης.
Ακόµα, σε περιπτώσεις όπου ένα δίκτυο χρησιµοποιεί διαφορετικά και ασύµβατα
συστήµατα διαχείρισης δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθεί ένας διαφανείς τρόπος
επικοινωνίας µεταξύ των συστηµάτων. Στο σχήµα 2 και 3 [10] παρουσιάζεται ο
τρόπος µε τον οποίο συνεργάζονται τα ετερογενή συστήµατα για συνολική διαχείριση
ενός δικτύου.
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Σχήµα 2

Με την χρήση της XML, συστήµατα διαφορετικών κατασκευαστών συνεργάζονται
σε ένα κοινό σηµείο: τον browser, ο οποίος δέχεται την πληροφορία σε µορφή XML
και ή αν είναι απαραίτητο σε µορφή HTML που έχει παραχθεί από την XML. Η
τεχνολογία WBEM µε την χρήση της XML δεν είναι ακόµα ανεξάρτητη από το
πρωτόκολλο SNMP ή τα άλλα πρωτόκολλα όπως το RMON, στηρίζεται ακόµα στην
πληροφορία που δίνουν τα διαχειριζόµενα αντικείµενα η οποία δεν έχει αλλάξει
µορφή. Η XML λειτουργεί σαν ο συνδετικός κρίκος µεταξύ των αντικειµένων και του
συστήµατος διαχείρισης, µετατρέποντας τα δύσχρηστα δεδοµένα σε πληροφορία
εύκολα προσβάσιµη και κατανοητή. Βέβαια όπως τονίζει ο Terplan, οι
κατασκευαστές είναι σε θέση να υποστηρίξουν την αποθήκευση δεδοµένων σε µορφή
XML – HTML απευθείας στις συσκευές διατάξεων.
Με το µοντέλο αυτό, επικεντρώνεται µεγαλύτερη προσπάθεια στην βελτίωση των
προσφερόµενων υπηρεσιών και του περιβάλλοντος διαχείρισης παρά στο δύσκολο
έργο της συγκέντρωσης και ανάλυσης ασύµβατων δεδοµένων SNMP (ή άλλου
πρωτοκόλλου).
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Σχήµα 3

Βλέπουµε λοιπόν ότι η προσπάθεια της DMTF µε το πρωτόκολλο CMI, την χρήση
της τεχνολογίας του διαδικτύου (WBEM) και συγκεκριµένα µε την χρήση της XML,
προσδίδει νέες δυνατότητες στις εφαρµογές διαχείρισης και παρακολούθησης
δικτύων. Συγκεκριµένα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του συστήµατος διαχείρισης
από τις συγκεκριµένες λεπτοµέρειες των διαχειριζόµενων αντικειµένων ενώ
παράλληλα δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας επεκτάσιµων µοντέλων περιγραφής των
λειτουργιών του δικτύου ενισχύοντας έτσι το έργο των διαχειριστών αφού πλέον δεν
είναι απαραίτητη η γνώση των δύστροπων και λεπτοµερειών του SNMP.

ManageXml
Η εταιρία Manage.com ανέπτυξε το δικό

της

µοντέλο

διαχείρισης

και

παρακολούθησης των λειτουργιών ενός δικτύου, χρησιµοποιώντας τη φιλοσοφία που
περιγράφηκε στο πρωτόκολλο CMI. Η ManageXML είναι µια εξειδικευµένη
διάλεκτος της XML η οποία σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές της αγοράς προσφέρει
πολλές νέες δυνατότητες στη διαχείριση δικτύων[13][14][15]. Το µεγαλύτερο
πλεονέκτηµα της διαλέκτου αυτής είναι ότι έχει τη δυνατότητα να περιγράψει και να
παρακολουθήσει γενικότερες έννοιες που σχετίζονται µε την διαχείριση ενός δικτύου
όπως τη συµπλήρωση µιας παραγγελίας στον δικτυακό τόπο µιας επιχείρησης. Τα
κύρια χαρακτηριστικά της ManageXML οµοιάζουν µε αυτά που περιγράφηκαν
παραπάνω στη χρήση της XML ως το σύνδεσµο µεταξύ αντικειµένων και των
εφαρµογών διαχείρισης. Συγκεκριµένα συγκεντρώνει πληροφορίες από ετερογενή
αντικείµενα, καθορίζει λειτουργικούς τρόπους διασύνδεσης των αντικειµένων και
τέλος προσφέρει δυνατότητες εύκολης επέκτασης του µοντέλου διαχείρισης[16].
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Συµπεράσµατα
Παρακολουθώντας την αγορά των προϊόντων διαχείρισης και παρακολούθησης
δικτύων είναι προφανής η τάση της. Υπάρχει ανάγκη για ολοκληρωµένα συστήµατα
τα οποία να είναι εύκολα στη χρήση, δυναµικά επεκτάσιµα, προσφέροντας ακριβείς
και κατανοητές πληροφορίες για το διαχειριζόµενο δίκτυο. Η χρήση της XML είναι,
σύµφωνα µε τους αναλυτές αλλά και τους κατασκευαστές των προϊόντων, µια πολλά
υποσχόµενη λύση αφού µπορεί εύκολα να καλύψει τις ανάγκες των διαχειριστών.
Σήµερα, πολλοί κατασκευαστές ακολουθώντας την Manage.com σπεύδουν να
υποστηρίξουν την XML στα προϊόντα τους, πράγµα που µπορεί εύκολα να εξηγηθεί
από το γεγονός ότι η XML έχει ιδιαίτερα µεγάλη αποδοχή στη βιοµηχανία για µια
πληθώρα εφαρµογών. Μπορεί λοιπόν να οδηγηθεί κανείς στο συµπέρασµα ότι XML
είναι απλά µια µόδα, µία νέα τεχνολογία που απλά εικάζεται από πολλούς ότι θα
αλλάξει το σκηνικό της πληροφορικής[16]. Είναι όµως σαφές ότι η XML είναι µια
γλώσσα που είναι τόσο απλή και παράλληλα γενική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σχεδόν παντού άρα και στα συστήµατα διαχείρισης δικτύων, αφού έχει αποδειχτεί ότι
µπορεί να δώσει αποτελέσµατα καλύπτοντας τα κενά που δηµιούργησαν οι
παλιότερες τεχνολογίες, είναι αναµενόµενο να δούµε την XML σε οποιαδήποτε
µορφή της (διάλεκτο) να κυριεύει τα δίκτυα υπολογιστών.
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