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فصل اول

آشنایی با مفاهیم مدیریت شبکه
در قالب FCAPS

4

بهنام خدا
مقدمه
در ترکیبالیه بندی سیستم های مدیریت شبکه در باالترین سطح الیه ی Businessقراردارد که در آن
تعدادی کاربر بر اساس یک زیر ساخت انتقال اطالعات یک سری عملیات اقتصادی را انجام می دهند .

این وضعیت مشابه بازار بورس و شبکه ی  LANمورد استفاده است .این عملیات با تکیه بر سالمت و
کارکرد با کیفیت این شبکه صورت می گیرد و هر گونه عملکرد نامناسب معادل صدمه اقتصادی خواهد
بود  .در کاربرد های نظامی برخی عبارات جا به جا می شود و سود اقتصادی به موضوع امنیت تبدیل

می شود و قطعی و اختالل در شبکه  ITباعث کاهش امنیت می گردد.
با بروز اشکال باید شناسایی و رفع آن با سرعت انجام شود که معادل کاهش زمان )to repair (MTTR
 Mean timeاست .سایر پارامتر های مهم در این ساختار امکان توسعه شبکه  ،پیاده سازی سرویس
پایین
هزینه
جدید،
های
می باشد.

با توسعه فیزیکی و تنوع خدمات در شبکه های  ITاهمیت این موضوع چند برابر شده است .مشتری با
پرداخت هزینه ای دارای یک شبکه  ITشده است حال با به کار گیری قابلیت های خاصی می تواند از
سرمایه گذاری خود استفاده نماید .موضوعات مطرح در این زمینه

Security, Performance ,

 configuration, Faultمی باشند که باید برای تمام عناصر فعال در شبکه تعریف شوند  .تعدادی
) ) Network elementNEدر یک شبکه زیر ساخت
عناصر فعال سرویس دهنده با نام
مخابرات Communication Network (DCN) Dataکار می کنند و هدف پایدار نگهداشتن  NEها
است .این ترکیب را  ) Management Network) TMNTelecommunicationمی نامند.
به منظور یکسان سازی میان تولید کنندگان موسسه  ITUTاستاندارد های خاصی را که با شماره
 M.30XXشروع می شود ارائه نمود.
Network ManagementComponents
مهمترین المان در یک سیستم مدیریت شبکه،همان بخشی است که باید مدیریت شود وبه آن network
می گویند وسایر اجزاء در خدمت این سرویس هستند.حال برای ارائه سرویس
)element(NE
مدیریت به این المان ،نیازمند یک واسطه میان سیستم مدیریت کننده والمان هستیم به عنوان مثال سیستم
تقاضایی رابرای NEارسال می کند وباید پاسخ آن را
مدیریت )Managing system(MS
دریافت کند ویا برای NEیک واقعه یا خرابی رخ داده وتصمیم دارد گزارش آن را برای  MSارسال
نماید.
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این عملیات نیازمند یک Managing communicationاست که می تواندبه صورت asymmetrical
عمل

نماید.

ApplicationManaging

نقش

یکmanagerرا

دارد

که

از

یک

NE

در

نقشAgentدرخواستی را می نماید و  NEپاسخ میدهد  .همچنین Agentوقایع رخداده در سمت خود را
به  Agentگزارش می دهد

مفهوم  managerAgentدر مفاهیم مدیریت شبکه یک تقسیم بندی متداول است و در مقابل مفهوم
 Server clientقرار دارد که معموال تعداد  Serverها خیلی کمتر از  clientها است به عنوان مثال
یک سیستم  server bank transaction systemبه تعداد زیادی ATM bank terminal، client
سرویس می دهد.بنابراین مفهوم فوق از نظر تعداد عناصر با کاربرد فعلی ما تفاوت دارد.

یک  NEدارای بخش های متفاوتی است وباید بدون نیاز به  managerقادر است به کار خود ادامه دهد
بنابراین در درون خود اجزاء موجود را مدیریت نماید لذا دارای دوبخش نرم افزار مدیریت داخلی و
6

خارجی است.این نرم افزار به management agentمعروف است.ایننرم افزار دارای سه بخش اساسی
است:
core agent logic، management information Base ، management interface

Management Interface
این نرم افزار وظیفه برقراری ارتباط میان ApplicationManagingو NEرا برعهده دارد.نرم افزار
فوق این امکان را به  ApplicationManagingمیدهد تا ارتباط یک managingرا با NE
برقرار نماید .در این میان بسیاری از تواناییها ممکن خواهد بود مانند تغییر پارامترهای داخلی NE
،سایز بافرهای داخلی ،ارسال  messageاز سوی  agentبه managerو...
(MIB)ManagementInformation Base
یک مفهوم کلی از انواع اطالعات ذخیره شده وقابل تغییر ویا مشاهده دریک deviceاست.این عبارت با
data base

یکسان نیست MIB .جدولی است شامل پارامترها که توسط آن deviceقابل مشاهده خواهد

بود.
Core Agent Logic
این بخش مترجم میان  Actual deviceو  MIBاست.مجموعه ای از پارامترها setting ،ومقادیر حقیقی
در سرتاسر سیستم قرار دارند ،این واحد وظیفه جمع آوری و قراردادن آن ها را در جدول  MIBدارد
 mappingمیان این عناصر و  MIBبر عهده این بخش است همچنین این بخش دارای توابع پردازشی
است که وقایع مختلف موجود در سیستم را پردازش کرده وبا استخراج correlationمیان آن ها تعداد
eventهای گزارش داده شده به  management applicationرا به حداقل می رساند
( )pre-correlate rawبدین طریق از ارسال یک حجم گسترده

eventبه صورت همزمان جلوگیری

خواهد شد.این موضوع از دو مشکل جلوگیری خواهد کرد یکی اضافه بار ترافیکی روی کانال های
ارتباطی (  ) DCNواضافه اطالعات ذخیره شده در سمت

.data base

سایر وظایف این بخش سرویس به توابع periodic scheduleاست(جمع آوری نتایج تست  PMو)...
یک NEمی تواند دارای  MIBهای متفاوتی هم باشد که  Agentهای متفاوت به آن ها متصل هستند
به عنوان مثال یک  Agentوظیفه ارسال اطالعات  performanceرا دارد و دیگری سرویس
 configurationمی دهد.
دیدگاه دقیق تر در خصوص مدیریت شبکه در شکل زیر آمده است.
7

یک سازمان مدیریتی در یک طرف قرارداد که می خواهد تجهیزات موجود در دنیای حقیقی را مدیریت
نماید.
توسط  proxyبا  real wordارتباط دارد و
در طرف سیستم فوق agentmanagement
 management systemبا  proxyبه agentmanagementمتصل است.
در ساختار ارتباطی فوق ممکن است در داخل یک Agentیک managerدیگر هم قرار گیرد.پس دو
 managerباید از ساختمان  MIBموجود در Agentمطلع باشد لذا یک  MIBShadowدر سمت خود
نیاز دارد.

 :NetworkManagementکانال ارتباطی میان agent
ارتباط میان

managing system

وmanagement

را برقرار می کند.یعنی

.managed system ،این شبکه می تواند ترافیک های دیگری

را نیز جابه جا نماید ولزوما مختص یک نوع ترافیک

 managementنیست.

در نقاط ارتباطی با این

شبکه هریک از  Agentو  managerمی تواند آغاز گر یکpacketویا دریافت کننده آن باشند.در
حالت ایده آل  packetمستقیما در مسیر مقصد نهائی خود حرکت مینماید وسایر کانال ها را اشغال نمی
کند.
به عنوان مثال یک SNMP Agentدر پورت  161در حال مشاهده  packetها است در صورتیکه
آدرس packet IPمربوط به خودش را مشاهده کند  Pay loadرا بر می دارد وآن را پردازش می کند.
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برخی از تجهیزات برای اتصال به  systemmanagementاز پورت سلایر استفاده می کنند به عنوان
وصل می شود.در این حالت به این سیستم craft

مثالnote bookتوسط کابل سلایر به یکrouter

می گویند.واپراتور  craft technicianنام دارد که برای اتصال به هر سیستم باید
 connectionphysicalجدید برقرار نماید.که برای حل این مشکل ازserverTerminal
شود.

serverTerminalیک

 switchواسطه میان  Craft terminalو NE

استفاده می

های مختلف است.

 craft technicianیک  sessionمیان آن دوباز می شود با
هنگام اتصال  serverTerminalو
تعیین شماره پورت از سمت  craft technicianارتباط با NEمورد نظر برقرار خواهد شد واطالعات
به صورت سلایر
میان آن دو رله می شود.در فرم ابتدایی این عمل ارتباطات در سطحPhysical
Physical interface
است که لزوماً درpacketارسالی باید آدرس NEقید گردد در شکل مناسبتر
به صورت Ethernet interfaceاست پس این ارتباط می تواند توسط آدرس IPودر بستر انتقال LAN
اتصال فیزیکی مستقیم به serverTerminalداشته
صورت گیرد ودیگر الزم نیست Craft terminal
باشد.

در فرم دیگر هر NEدارای یک پورت  Ethernetاست که همگی وارد یک شبکه می شوند.این پورت
 traffic routingندارد و NEفقط برای اتصال خود به شبکه از آن استفاده می
توانایی
کند.در شکل کاملتر

می تواند روی همان پورت اتصالی به شبکه عملیات  traffic routingیا

 Switchرا انجام دهد.
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برای انتقال اطالعات  NEروی شبکه دو روش وجود دارد در فرم اول یک شبکه اختصاصی برای انتقال
اطالعات مدیریتی پیاده سازی می شود که در آن تنها ترافیک فوق وجود دارد.در روش دوم که به آن
 Out-of-band management communicationمی گویند اطالعات مدیریتی در کنار سایر ترافیک
ها عبور می نماید .و محیط انتقال  sharedشده است.هریک از دونوع شبکه دارای ویژگی های مثبت و
منفی خود هستند.
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رئوس موارد قابل مقایسه عبارتنداز :Reliabilityدر نوع sharedپایین
:Interference avoidanceحجم ترافیک مدیریتی
اهمیت باالتری دارد که ناچاراً در سیستمshared

در مقابل سایر ترافیک های شبکه پایین ودر مقابل
یکسان برخورد می شود.

 :Ease of network planningدر نوع  dedicatedساده تر است.
:securityدر شبکه
: costدر شبکه

 dedicatedباالتر است.

 sharedکم

میزان ترافیک مبادله شده میان managerو agentتابع نوع ارتباط میان آن دو است.

مرور اجزا FCAPS

FCAPS : The ABcs of management:

ManamemengtFault
یک واقعه مخرب با اثرات منفی است و هدف  ) FM) fault managementشناسایی  ،جداسازی ،
اصالح  ،ثبت واقعه است .ثبت واقعه در شناسایی و بررسی دالیل آن مورد استفاده قرار می گیرد تا در

موارد آینده جلوگیری شود  .در صورتیکه یک عضو شبکه  NEدچار مشکل گردد یک پیام
 Notificationبرای اپراتور شبکه ارسال می نماید و اپراتور روی کنسول آن را مشاهده می نماید .این
عمل به صورت  real timeصورت می گیرد و صفحه کنسول در این حالت (RTAM) Real time
 alarm monitoringنام دارد .پیام فوق در  Trap SNMPنامیده می شود( .در نسخه  SNMPV.3به
آن  Informمی گویند) با دریافت این  Trapعبارت خاصی در ))RTAMمشاهده می شود  .در هر

شبکه  NMSکنسول  Serverوظیفه جمع آوری  Trapها را بر عهده دارد .وقایع فوق بر حسب الویت
 Severityطبقه بندی می شوند ..,Minor,Major .وقایع  faultبه صورت  triggerهستند به عبارت بعد
از وقوع  trapشروع در شبکه ارسال و پس از رفع مشکل  trapپایان صادر می شود .ارسال کننده
 trapها  NEو دریافت کننده آن کل  Serverها هستند.
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 Faultناشی از موارد سخت افزاری و یا نرم افزاری بوده و

ممکن است گذرا و یا ماندگار باشد.

 Faultماندگار در صفحه  RTAMCeaseنمی شود و نیازمند رفع مشکل است .ولی نوع گذرا باید بعداً
بررسی شود.

بخش  FMشامل اجزا متفاوتی است.
شناسایی  : Faultبه معنی تصمیم گیری  NEو تعیین نوع اشکال است به عنوان مثال با ایجاد وضعیت
) )HBERHigh Bit Error Rateنمی توان FaultHBERرا ارسال نمود .زیرا ممکن است اشکاالت
بزرگتری نیز رخ داده .مثالً کابل  ODUباز شده باشد بنابراین هر  NEوظیفه دارد نوعی
جمع بندی روی تمام اتفاقات نامطلوب انجام دهد و سپس  TRAPمناسبی ارسال نماید.
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اصالح  : Faultدر صورت امکان  NEمشکل به وجود آمده را اصالح نماید.

 : Fault Isolationدر صورت امکان نواحی معیوب را به گونه ای از مسیر سرویس خارج نماید به
عنوان مثال در ترکیب  diversityروی رادیوی  Switch standbyنماید.
 :Network recoveryبرگرداندن شبکه به حالت اول
Alarm Handlingو  Alarm filteringو  : Alarm generationامکان فهم اشکال به وجود آمده ،
دور ریختن آالرم های اضافی و ارسال آالرم برای ناظر شبکه برای اجرای موارد باال مجموعه ای از
توابع در داخل هر  NEفعال می باشد.
شرایط ایجاد و تشخیص

واعالم یک آالرم توسط  TMNبرای هر  NEمشخص می شود  .موارد اعالم

آالرم به دو گروه پیوسته و گسسته تقسم می شوند .موارد گسسته  ،خرابی هایی می باشند که در
 E1اما برخی کمیت ها دارای
صورت  4یا  3شدن یک کمیت به وجود می آید مانند قلع شدن کابل
مقدار پیوسته می باشند مانند(Receive Signal Level)RSLکه باید آستانه اعالم خطا مشخص شود با عبور
از آستانه پیغام ارسال می گردد.
اعالم آستانه های کمیت انالوگ بر عهده  TMNاست ولی این مقادیر باید در داخل هر  NEذخیره سازی
شود.
نوع پارامتر های فوق دارای استاندارد خاصی نیست و تابع نوع طراحی تجهیزات است.

در صورت بروز  NE faultپیغام مناسبی با کد از پیش تعیین شده به  Serverها ارسال می نماید .

در صورتیکه کانال ارتباطی میان  NEو  Serverقطع باشد و یا  Serverموجود نباشد  trap .به
مقصد نمی رسد و برای نگهداری سوابق اشکاالت هر  NEیک نسخه از پیام ارسالی در روی حافظه
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 Flashموجود روی  NEذخیره می شود .این  recordشامل تاریخ وقوع و وضعیت stop, ( trigger
 ) startو کد خطا است .با برقراری ارتباط میان  Serverو  NEامکان  Updateنمودن اطالعات
Serverاز روی حافظه  flashوجود دارد .حداکثر تعداد  recordهای
صورت افزایش تعداد
اطالعات

 444 FMعدد می باشد .در

 Recordها از ابتدای فایل اطالعات قدیمی حذف می شود.این روش نگهداری

 Circular Bufferنام دارد.

شروع پردازش آالرم های یک  nodeبا فرمان سرور  FM Startآغاز می شود  .این تغییر در سیستم
ذخیره شده و تا صدور فرمان  Stopادامه می یابد) FM Stop, FM Start (.
Configuration Management
هدف از این بخش ایجاد فضای الزم برای فعالیت های ذیل می باشد:
جمع آوری وذخیره سازیsettingهای پارامترهایNEدرشبکه

:

این عمل باید به صورت localویا

 remoteممکن باشد.
جمع آوری اطالعات به صورت پریود یک :این عمل نوعی  Back upگرفتن از وضعیت  NEاست.
وبدین طریق وضعیت تغییرات حاصل در شبکه دنبال می شود پس از هر بار جمع آوری اطالعات
وضعیت جدید وقدیم در کنار یکدیگر نمایش داده می شود .تاریخ جمع آوری اطالعات نیز نشان دهنده
وضعیت  nodeدر زمان فوق است.پریود نمونه برداری قابل انتخاب است.
در حالت عادی  serverتنها اطالعات  NEهایی را که در جدول  periodic jobاضافه شده است را
می خواند این موضوع برای کاهش بار ترافیکی شبکه لحاظ شده است .

سهولت در  configurationعناصر شبکه :در این روش با تغییرات روی چندین پارامتر به صورت
همزمان سرعت راه اندازی یک سیستم افزایش میابد ویا با خواندن یک فایل حاوی تمامی settingهایNE
،امکان کپی نمودن آن روی سیستم های دیگر موجود است.امکان تغییرات روی پارامترها به صورت

همزمان میان کلیه عناصر یک زیر شبکه( ) Subnetموجود باشد.
جمع آوری تغییرات صورت گرفته در روی عناصر شبکه:باتغیر هریک از پارامترهای

configuration

سیستم ،پیغامی توسط  trapبه serverارسال خواهد شد.این پیغام به عنوان یک

CM

event

در  data baseسرور ذخیره می گردد که حاوی نوع پارامتر تغییر یافته وتاریخ این وضعیت می باشد.
امکان  software upgradeجزء بخش  CMاست.
فایل  configurationهرسیستم به صورت  textبوده ودر مسیر خاصی روی  NEقرار میگیرد.این فایل
در کسری از ثانیه  up dateمی شود.عالوه براین فایل ثابتی تحت عنوان default factory setting
موجود است که با فعال نمودن کلید  factory resetروی سیستم

 Loadمی شود.

 NE discovery:باورود یک عضو جدید به شبکه نرم افزار serverقادر به تشخیص آن می باشد.اما آن
را
به  treeاضافه نمیکند.در نسخه های فعلی باید توسط کلید  discoveryجستجوروی شبکه را آغاز نمود
وبا پیدا نمودن یک عضو جدید که در لیست  treeموجود نیست IPوسایر اطالعات  nodeرا نشان می
دهند وبا تایید کاربر عضو جدید به لیست اضافه می شود .به دالیل فنی اضافه نمودن اتوماتیک به جدول

 data baseکارصحیحی نیست وممکن است به اطالعات قبلی  data baseصدمه بزند.

عملیات  CMهنگام نصب وراه اندازی سیستم مطرح است.باحضور هر NEجدید ومجوز ودرخواست وتایید
ناظر شبکه آن عضو اضافه می شود به عنوان مثال ناظر شبکه می تواند رنج … IPو.راچک نماید ودر
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صورت موافقت به لیست اضافه می شود.اضافه شدن یک عضو به لیست به معنی جمع آوری آالرم ها
وسایر خدمات سرور است.
با قطع ارتباط یک عضو با serverاین وضعیت اعالم میشود که در سیستم فعلی با تغییر رنگ در فضای
treeمشخص می گردد.
Accounting Management
این بخش مربوط به صورت حساب وسایر موارد غیر مرتبط با رادیو است.
ManagementPerformance
اندددددددددددازه گیددددددددددری کیفیددددددددددت سددددددددددرویس دهددددددددددی در شددددددددددبکه بددددددددددر عهددددددددددده ایددددددددددن بخددددددددددش اسددددددددددت.
هددددددددر  NEدارای تعدددددددددادی پددددددددارامتر وشددددددددمارنده بددددددددرای تعیددددددددین میددددددددزان خطااسددددددددت بنددددددددابراین بدددددددده
صدددددورت پیوسددددددته  NEقددددددادر بدددددده ارائدددددده کمیددددددت هددددددای اسددددددت کدددددده بیددددددانگر کیفیددددددت لینددددددک ارتبدددددداطی
است.
شبکه  TMNبا صدور یک فرمان به  NEپارامتر شروع عملیات  PMرافعال می کند این عمل باید روی
تعدادی  nodeدر یک  Subnetویا  workspaceمقدور بوده واین تغییرحالت تا لغو آن در عنصرفوق
ذخیره می شود.عبارات PM startو  PM stopبه همین مفهوم هستند.
چند نوع پارامتر کیفی موجود است برخی به صورت پیوسته می باشند مانند:

(.Transmit signal level)TSL
که کاهش آن از یک حد پیوسته می تواند نشان دهنده افت کیفیت باشد،البته به شرط اینکه اپراتور به
صورت دستی توان را کاهش نداده باشد بنابراین عالوه بر تعیین آستانه افت ،باید حساسیت ویاعدم
حساسیت رادیو به این تغییرات را اعالم کنیم.
این شرایط در رادیو ذخیره شده ودر صورت بروز موارد فوق Trapخاصی صادر می شود که به
آن  PM AlarmTrapگویند که در صفحه  RTAMنیز دیده می شود.
برخی دیگر از پارامترهای کیفی تنها در یک بازه زمانی معنی دارند مانند درصد شمارنده های G.826
لذا
در time gateهای خاصی عمل محاسبات صورت گرفته ودر صورت گذراز آستانه پیام به سرور
ارسال
gate
میکنند
سیستم

می گردد.
 timeهای متداول  15دقیقه ویک روز است باPM Startشمارنده ها از صفر شروع به کار
وپس از پایان هر بازه زمانی یکبار محاسبات انجام می شود اگر به هر دلیل در زمان محاسبه
دچار وقفه شود(مانند خاموش شدن رادیو) با شروع مجدد کمیت های قبلی در آن بازه در حال

محاسبه reset،می شوند.
تفاوت پارامترهای کیفی اول ودوم در زمان ارسال Trapاست به عنوان مثال با کاهش توان سریعاً
 PM Start Trapارسال می گردد وبا افزایش مجدد آن  Stop Trapمربوط صادر خواهد شد در حالی
که در پارامتر کیفی نوع دوم تا پایان بازه تصمیم گیری عملی صورت نخواهد گرفت.
نتایج آنالیز کمیت های نوع دوم در بازه های  1 Dayr ، 15minدر حافظه سیستم  NEذخیره می شود
وServerدر periodic jobمی تواند آن ها را از  NEدریافت کند  .حجم حافظه NEبرای ذخیره

سازی

نتایج آنالیز  PMبا گیت  15 minزمانی زیاد است(در حد سال) وچنانچه در شبکه Serverموجود نباشد
این اطالعات به دنبال یکدیگر اضافه می شود و در هر حال با اتصال به هر NEمی توان  Recordها
را برحسب تاریخ مشاهده نمود.

نتایج جمع آوری شده در این نوع آنالیز برای رسم  histogramاستفاده خواهد شد.
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برخی از پارامترهای داخلی رادیو به صورت غیر مستقیم در بیان کیفیت دخالت دارند وکاربر منحنی
وچگونگی تغییرات آن را در سیستم دنبال می کنند به عنوان مثال مشاهده میزان  Block errorدر بازه
زمانی کوتاه چند ثانیه ویا میزان خطاهای اصالح شده در سیستم ویا منحنی تغییرات توان های ارسالی در
یافتی برحسب زمان .برای جمع آوری این نوع اطالعات باید به صورت پریودیک از آنها نمونه برداری
کرده ونتایج را در حافظه flashسیستم ذخیره نمود.واضح است که اینگونه نمونه برداری حجم زیادی از
حافظه اشغال می کند بنابراین باید حتی المکان پریود آن را زیاد در نظر گرفت.
)Security Management(SM
مدیریت امنیت به مفهوم کنترل دسترسی به منابع  assetsیک شبکه است تا کاربران مجاز بتوانند به
درستی از آن استفاده نمایند.سر فصل های ) (SMعبارتنداز:
 )3تنها اپراتور های قانونی قادر به دسترسی وعملیات روی منابع TMNرا دشته باشند
()Legitimated actors
 )1اپراتور های قانونی تنها در نواحی که مجوز کار دارند بتوانند عمل کنندAuthorized access (.
)
 )1در صورت تقاضای دسترسی از سایر منابع در خواست کننده باید  TMNپاسخی ندهد ومنابع را
در اختیار آنان قرارندهد.
 )4اطالعات امنیتی باید دارای امکان تقاضای مجدد باشد.تا در صورت اشتباه یک مرتبه امکان
اصالح آن باشد.

 )5در صورت تشخیص نقص اطالعات امنیتی باید این وضعیت به صورتی کنترل شود تا خسارت
های آن به حداقل برسد.
 )6در صورت تشخیص یک شکاف امنیتی باید امکان ذخیره سازی برخی اطالعات امنیتی موجود
باشد.
 )7امکان سرویس به پروتکل های امنیتی متفاوت را دارا باشد.

: Confidentiality )8محرمانه نگهداشتن اطالعات ذخیره شده ودر حال انتقال در شبکه
dada integrity )9

 :حفاظت از اطالعات ذخیره شده ودر حال انتقال به صورتیکه تخریب

نگردد.

: accountability )34هرعضو مسئولیت عملیات انجام شده را خود برعهده داشته باشند.
: availability )33هر کاربرد مجاز باید دانش دسترسی به اجزاء را به درستی داشته باشند.
: threat )31مقابله با عوامل مخربی که  server ، NEویا کانال مخابراتی را از کار می اندازند
ویا خود را به عنوان یک عضو شبکه ویا  serverمعرفی می کنند.

معرفی Security Managmentدر : SNMPV.3

 SNMPبه عنوان یک پروتکل متداول در مدیریت شبکه های TCP/IPدر سال
به تدریج

به عنوان یک ابزار مطمئن توسط Vendorهای زیادی

 1988معرفی گردید و

بکار رفت.در  SNMPسه

مفهومagent ، managerو  ) MIB(Management information Baseوجود دارد.در هر آرایش
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شبکه حداقل یک  managerنرم افزار

 SNMPرا اجرا کرده و agentبا دسترسی به MIBlocal

تقاضای managerرا پاسخ می دهد.این تقاضاها شامل خواندن ( )getو یا تغییر(  )setاست .به عنوان
مثال شمارنده تعداد

packetهای از دست رفته در یکrouter

 )getهمچنین غیر فعال نموندن

یکی از پورت های router

توسط  managerخوانده می شود(.
توسط  managerمثالی از(  ) setمی

باشد.مفاهیم ساده فوق در  SNMPV.1پیاده سازی شدند و برای کاهش ترافیک در این پروتکل از دستور
جدیدی با عنوان
 Bulk transferاستفاده شد این نسخه جدید تحت نام  SNMPV.2در سال  1996تدوین گردید و
هیچکدام از دو نسخه فوق قابلیت securityنداشتند( Authenticationو )Encryption
بدون  ، Authenticationکاربر غیر مجاز قادر به اجرای توابع  SNMPخواهد بود پس در سیستم های
مبتنی بر نسخه های V.2و V.1معموال امکان  getپارامترها تعبیه می شود زیرا بدون Encryption
عناصر مخرب می توانند اطالعات مبادله شده را شنود نمایند.
به دلیل ضعفهای امنیتی در سال  1998SNMPV.3معرفی گردید واستاندارد های  RFCخاصی برای بخش
های متفاوت ارائه شد.

 SNMPV.3سه سرویس امنیتیPrivacy ، Authentication
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 access control ،است.

 :Authenticationهمانuser IDو Passwordمورد نیاز برای برقراری ارتباط با Agentاست.امکان
تغییر این مقادیر از سمتAgentو

 managerوجود دارد(توسط سازنده تجهیزات)با این روش دریافت

کننده  messageاز سالمت ارسال کننده آن آگاه خواهد شد .برای رسیدن به این هدف دو سمت کد رمز
ارتباطی را در اختیار دارند.عالوه بر این مکانیزمی برای چک نمودن زمانبندی packetهای مبادله

شده

وجود دارد تا امکان شکستن رمز توسط replay attackاز بین برود.
manager:privacy

و agent

با

توسط third partyخواهند گرفت الگوریتم های

 encryptionپیام های مبادله شده امکان دسترسی آن را
CBC-DES

و ...متداول هستند.

 : Access controlمحدود نمودن فضاهای دسترسی در یک  Agentرا شامل خواهد شد .در ساختار
MIB

امکان مشاهده ویا تغییرات برای هر کاربر خاص در ناحیه خاصی وجود دارد .این محدودیت برای

کاربرهای مجاز معنی دارد.
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فصل دوم

نرم افزار
SRD Element Manager
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دستورالعمل نصب برنامه
InterBase 2009
برای اجرای این نرم افزار نیاز به نصب  InterBase 2009به عنوان سرویس دیتابیس است .نصب این
برنامه از طریق فایل  ib_install.exeموجود در فولدر  InterBaseصورت می گیرد .تمامی مراحل
نصب طبق گزینه های از پیش انتخاب شده انجام می گیرد و الزم نیست که تغییری در روال نصب
برنامه انجام شود.
در انتهای نصب این برنامه ،صفحه  CodeGear Product Registrationنمایش داده می شود که در
این مرحله باید دکمه  Cancelزده شود .حال باید فایل  sanctuarylib.dllاز درون فولدر  Licenseبه
فولدر محل نصب کپی شود .در صورتی که برنامه در درایو  Cنصب شده باشد ،مقصد کپی این فایل
 C:\CodeGear\InterBase\binخواهد بود.سپس برای فعال شدن سرویس نصب شده ،ویندوز باید یک
بار  Restartشود.
SRD Element Manager
برای استفاده از  SRD Network Managerتنها کافیست فولدر  SRD Element Managerرا به محل
دلخواه بر روی کامپیوتر خود کپی کرده و سپس فایل  EMS.IBرا از درون فولدر آن به ریشه درایو C
کپی کنید.

حال می توانید از طریق  SRDElementManager.exeبرنامه را اجرا کنید.

مشکالت احتمالی
سوال :رادیو های موجود در شبکه دیده نمی شوند؟
جواب :احتماال فایروال شما فعال است .فایروال ویندوز به صورت پیش فرض فعال است که از طریق

گزینه  Windows Firewallدر  Control Panelمی توان آن را غیر فعال کرد .همچنین تعدادی از
برنامه های مرتبط با  Securityمانند  ZoneAlarm ،Eset Smart Securityو  ...نیز دارای فایروال
هستند که یا باید در زمان استفاده از  SRD Network Managerآن ها را غیر فعال کرد و یا
 3361 Incoming Portرا در آن ها باز گذاشت.

توضیح فایل های داخل فولدر برنامه
فولدر برنامه شامل فایل های زیر میباشد:


فایل  : gds32.dllاین فایل برای ارتباط پایگاه داده با برنامه میباشد و می بایست در کنار فایل
اجرایی برنامه قرار بگیرد.



فایل  : Config.iniمسیر پایگاه داده در آن قرار دارد.



فایل  : SRDElementManager.iniتنظیمات  LowerBandو  UpperBandدر آن قرار دارد.



فولدر  : Mapبرای اینکه بتوان با بخش  Mapبرنامه کار کرد این فولدر می بایست وجود داشته
باشد.نکته مهم اینست که اسم فولدر و نام عکس داخل آن نباید تغییر کند.



 : snmpv3_boot_counterفایلی است که کتابخانه  SNMPآن را می سازد.
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 : SRDElementManager.elfاگر خطایی در برنامه رخ دهد در این فایل ثبت می شود .در واقع این
فایل برای آگاهی برنامه نویس از مشکل رخ داده می باشد

آشنایی با منوهای اصلیSRD Element manager
پس از اجرای فایل
شود.
مقدار

 SRD Element managerاز داخل folderبا همین نام منوی

 Loginباز می

 username defaultو  passwordقبال از طرف سازنده در داخل برنامه setشده است ودر

صورت نیاز کاربر می تواند از داخل برنامه آن هارا تغییر دهد.این عمل بعدا توضیح داده می شود.
در بخش  data base settingدو مد  serverو  clientموجود است که در نسخه های فعلی وضعیت
 Serverرا انتخاب می کنیم.

جهت ارتباط با  data baseبرنامه یک فایل  dllبانام  EMS.IBنیاز است که در داخل  folderبرنامه
موجود است وبرای اولین مرتبه باید مسیر این فایل  dllبه برنامه داده شود.
در صورت صحت تمام پارامترها وارد برنامه اصلی خواهیم شد.

تقسیمبندی صفحه اصلی برنامه
صفحه برنامه شامل پنج ناحیه اصلی است.
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Top menu
عملیات اصلی سرویس به  nodeو subnetها را در برمی گیرد.
Short key menu
کلیدهایی برای دسترسی سریعتر به پارامترهای nodeو subnet
Tree
نمایش  NEهاو  Subnetهای موجوددر کل شبکه.
ساختار زیر مجموعه های عناصر در شکل درختی آمده است.در باالترین سطح
دراین روش نمایش
 Workspaceقراردارد که شامل کل رادیو های موجود است وانجام هر عملی روی این سرشاخه باعث
اجرای آن روی تمام عناصر مجموعه می گردد.

در زیر Workspaceو  NEویا Subnetقرارمی گیرد NE .همان ( Net work elementرادیو ) است
وSubnetمجموعه ای از NEویا دیگر Subnetها را شامل می شود .به تعداد نامحدود  Subnetدر
داخل هرSubnetدیگر می تواند قرار گیرد اما  NEزیر مجموعه ای دیگر ندارد .به این مفهوم که در
زیر  NESubnetنداریم.
مطابق شکل برای چند استان  subnetهای هم نام استان تعریف شده که در درون هریک  subnetهای
دیگری قراردارد.
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Working plane
در فضای سفید بزرگ صفحه قراردارد که اطالعات کاری در آن نمایش داده می شود.مانند:

settingپارامترها،نتایج گزارش گیری،آالرم ها،نقشه های ارتباطی و...

Command &Event Logger

در پایین صفحه گزارشی از وقایع شبکه شامل  eventو  Commandها ثبت می گردد.مانند اضافه شدن
یک nodeجدید،دریافت اطالعات پریودیک از ، nodeحذف وقطع ارتباط یک nodeدو گزینهevent
وCommand

جدول فوق را فیلتر می کند.

نحوه تشکیل عناصرtree

وظیفه treeنمایش کلیه عناصر فعال (تعریف شده) درشبکه است برای این منظور چند روش وجود دارد.
اضافه نمودن نود داخل درخت شبکه
 .3با clickراست روی ناحیه treeمنوی زیر باز می شود.

با انتخاب گزینه newدو عضو  subnetویا  net work elementقابل اضافه کردن خواهد بود.در
صورت انتخاب  subnetتنها نام آن درخواست می شود در حالی که با اضافه نمودن  NEباید  IPآن را
هم وارد کنیم.
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بخش  Descriptionاختیاری است وتنها برای واردنمودن توضیحات اضافی در خصوص سایت ویا گروه
است،عبارت station nameیک عبارت 5حرفی است که روی رادیو ذخیره می گردد وارتباطی با
serverندارد.
اسامی  Aliasبرای نمایش نام رادیو در treeاستفاده خواهد شد ودر ادامه  IPسمت راست رادیو نیز داخل
پرانتز می آید.
گزینه FCAPS supportامکان سرویس به
نمودن رادیوی قدیمی با نرم افزار ( V.63
انتخاب می کنیم.
در صورت وارد نمودن

FCAPS
MAP

رابرای رادیو تعیین می کند در صورت وارد
) گزینه No

ودر غیر اینصورت  Yesرا

یک  NEبه treeوقطع بودن ارتباط میانserverوآن NE، nodeبا رنگ آبی

مشاهده می شود.
با اضافه نمودن هر المان،در پایین صفحه  treeظاهر می شود وباید به محل نهایی خود
وmoveشود

drag

()left click
 .1اضافه نمودن اتوماتیک :در مسیر top menuو  editگزینه NE discoveryرا انتخاب می کنیم.

serverبه دنبال nodeهای فعالی می گردد که در  treeمعرفی نشده اندو به ترتیبآنها را نمایش می دهد
وبا انتخابAddوسپس  Add selectedنام این عناصر جدید در پایین  treeخارج از سایر بخش ها
ظاهر می گرددچون این nodeها جدید بوده و نامی در  data baseبه آن اختصاص نیافته است
کمیت
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network element nameبه جای Alias nameکپی می شود تا کاربر برای

Alias

نام مناسبی

انتخاب کند.

توضیح:
Alias name: نام مورد استفاده در برای نمایش رادیو در  treeاست با حداکثر35کاراکتر این نام
با


 clickراست در مسیر properties

قابل تغییر است.

 NE nameو : station nameاین دو کمیت روی خود رادیو بخش  IDUذخیره شده اندو
دارای محدودیت طول کاراکتری هستند 4( NE nameکاراکتر) 31( station nameکاراکتر)این
دو کمیت در treeنمی آیند.معموال NE nameشماره  NEاست مثل NE 100station name
خالصه نام ایستگاه این کمیت ها در بخش local settingقابل تغییر هستند وارتباطی با data

 baseندارند.
هر المان جدید به انتهای لیست  treeاضافه می شود وبرای تعیین محل آن توسط  left clickآن را به
محل مورد نظر کپی می کنیم در هنگام انتقال فلش زرد سمت چپ تصویر treeنشان دهنده انتقال مجاز
وفلش آبی روبه پایین معرف انتقال غیر مجاز است مثال  NEقابل انتقال روی یک  NEدیگر نیست اما
یک  subnetقابل انتقال است.
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با قراردادن mouse

روی هر المان شامل subnetویا subnet

و  NEآن عضو انتخاب می شود

وعملیات  NMSروی آن مقدور می گردد.در هرحالت گزینه های قابالنتخاب در بخشshort keyفعال می
شود.با Right click

روی عضو انتخاب شده تمامی گزینه ها به صورت جمعی نمایش داده می

شوند.گزینه های خاموش در منوی فوق ویا  short keyباالی صفحه به صفحه به معنی نامفهوم بودن آن
عملیات روی گروه انتخاب شده می باشد.

workspace

subnet
NE

در بحث بعدی به توضیح هریک از زیر منوهای هرالمان در  treeمی پردازیم.

زیرمنوهای المانها در درخت شبکه
MAP
نمایش گرافیکی از نحوه چیدمان عناصر داخل یک گروه است .این گروه شامل تمام  subnetها
و workspaceاستmap ،روی یک NE

مفهوم ندارند وگزینه فوق خاموش است.
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نمایش فوق فقط جهت وضوح در نمایش ساختار قرار گرفتن رادیوها و Subnet
می باشند.
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ها در کنار یکدیگر

 - 3ابتدا میتوان عکسی را بعنوان پیش زمینه برای این قسمت انتخاب کرد .به این منظور بعد از
انتخاب  Workspaceیا  Subnetمورد نظر روی دکمه  Mapدر نوار ابزار کلیک کرده (
همچنین برای دسترسی به این قسمت میتوان روی  Workspaceیا  Subnetمورد نظر کلیک
راست کرده و گزینه  Mapرا انتخاب کرد) و از منوی باز شده گزینه Modify Background
را انتخاب میکنیم.نکته قابل توجه اینست که عکسی را که میخواهیم در این قسمت بگذاریم حتما
می بایست در پوشه  Mapsداخل فولدر برنامه وجود داشته باشد و نام آن نیز حتما  Iranو با
فرمت  pngباشد.
 - 1حال میتوان  Subnetها را اضافه کرد .به این منظور روی صفحه کلیک راست کرده و از
منوی باز شده گزینه  Add Subnetرا انتخاب میکنیم با انتخاب این گزینه زیرمنویی باز میشود
که لیست تمام  Subnetهای موجود در درخت شبکه را نشان میدهد و از این لیست میتوان
 Subnetمورد نظر را انتخاب کرد.
 - 1در این مرحله می بایست نودهای هر  Subnetرا به آن  Subnetاضافه کرد .به این منظور
روی  Subnetمورد نظر دوبار کلیک کرده تا وارد آن شویم  (.توجه داشته باشید که مسیری
که در آن قرار دارید در قسمت باالی صفحه مشخص شده است و با زدن دکمه  Backمیتوان به
عقب برگشت).سپس روی صفحه جدید باز شده کلیک راست کرده و از منوی باز شده

گزینه

 Add Network Elementرا انتخاب میکنیم با انتخاب این گزینه زیرمنویی باز میشود که در
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آن لیست تمام نودهای موجود در  Subnetانتخابی وجود دارد .و میتوان نود و یا نودهای مورد
نظر را انتخاب کرد.توجه داشته باشید که نودها طبق  NE Aliasکه دارند در لیست نمایش داده
میشوند.همچنین اگر  Subnetانتخابی دارای یک زیر  Subnetنیز باشد میتوان آن را نیز
انتخاب کرد و طبق روش گفته شده نود نیز به آن اضافه کرد اما اگر زیر  Subnetوجود
نداشته باشد در منوی بازشده گزینه  Add Subnetغیرفعال میباشد.
 - 4بعد از انتخاب  Subnetو نودها به  ،Mapمی بایست رابطه بین آنها را نشان دهیم .به این
منظور روی  Subnetیا نود مورد نظر کلیک راست کرده و از منوی باز شده گزینه
 Connectionرا انتخاب میکنیم و زیرمنویی باز میشود که در آن سه نوع ارتباطی نشان داده
شده است که عبارتند از  . RF – Modem , Ethernet :نوع مورد نظر را انتخاب میکنیم.
هرکدام از این موارد توسط خطوطی برروی  Mapمشخص شده ه اند که شرح آن در زیر آمده
است .
  : RFبا خط چین آبی مشخص شده است.  : Modemبا خط چین قرمز مشخص شده است. : Ethernet -با خط مشکی مشخص شده است.

 - 5برای پاک کردن ارتباط موجود میتوان روی آن ارتباط کلیک راست کرده و گزینه

Delete

 Connectionرا انتخاب کرد .همچنین برای پاک کردن نود یا  Subnetنیز میتوان روی آن
کلیک راست کرده و گزینه  Deleteرا انتخاب کرد.

 - 6همچنین اگر بخواهیم ارتباط را پاک کنیم میتوان روی خط ارتباطی کلیک راست کرده و Delete
 Connectionرا انتخاب کرد .نکته مهم اینست که هر نود تنها میتواند یک ارتباط از یک نوع
ارتباطی را با نودهای دیگر داشته باشد .یعنی اگر با نودی ارتباط از طریق مودم برقرار کرد با
سایر نودها دیگر نمیتواند ارتباط مودم داشته باشد.

Fault
این گزینه شامل 5زیر گزینه دیگر است.
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Real Time Alarm Monitoring
در این صفحه به صورت Real timeکلیه آالرم های موجود در شبکه را نشان می دهد .وضعیت هشدار
های موجود در سیستم در چهار سطح مختلف قرار می گیرند و هرکدام با رنگی در این صفحه مشخص
شده اند.
سطح هشدار

Warning

مثال

توضیح
مربوط به هشدارهایی است که تولید شده است
اما نوع مشکل بوجود آمده هنوز منجر به Channel#1 E1 TX AIS
خرابی نشده است .بهتر است برای جلوگیری از

Minor

خرابی احتمالی بررسی صورت گیرد.
مشکلی در سیستم رخ داده است ،اما اثری روی
ترافیک عبوری از لینک ندارد.

Major

مشکل به وجود آمده روی کیفیت سرویس اثر

Critical

یکی از واحدهای داخلی به طور کامل خراب
شده است و سیستم قابل استفاده نیست.

نکته مهم اینست که با توجه به اولویت آالرم هایی که دریافت شده اند
میکند.


alarm

درجه حرارت باالتر از آستانه ماژول

ODU

عبور مقدار شمارشگر  SESاز
مقدار
آستانهگذاشته است.

IDU MUX out of service

رنگ نود در درخت شبکه تغییر

Critical

باالترین سطح آالرم به رنگ قرمز که نیازمند رسیدگی سریع است.این آالرم معموال ناشی از خرابی است.


Major

الویت پایین تر نسبت به حالت قبل ولی خیلی مهم وباید رفع گردد.


Minor

آالرم جزئی ولی باید در اولین فرصت بررسی گردد.
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Warning

فقط جنبه اعالم به کار بردارد.وپایین ترین درجه اولویت را دارد.

در جدول

تاریخ فعال شدن آالرم نام Alarm IDونوع آالرم  FMیا PMنوع مشکل و severity

(شدت)آن آمده است.
پس از رفع هرمورد آن آالرم در وضعیت

cease

قرار گرفته واین عبارت در ستون  stateنوشته

میشود.حال با زدن Ackودر صورت نیاز  commentآالرم فوق پس از 12ساعت از صفحهRTAM
وبه
خارج
فضای  History Archiveانتقال می یابد.
باید توجه نمود که صفحه  RTAMباید سریع  Refreshگردد ولذا جمع کردن آالرم های رفع شده به
میزان زیادوطوالنی در این صفحه کار درستی نیست.

درصفحه RTAMخالصه ای از آالرم های موجود برحسب تعداد ارائه می گردد .
ActiveAlarms
این صفحه که به صورت  off lineعمل میکند لیستی از آالرم های فعال شبکه را نشان می دهد.
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در این صفحه با زدن کلید  Refreshبه صورت دستی از RTAMاطالعات خوانده می شود.این گزارش
برای افرادی که در حذف ویا پاسخ گویی به آالرمها دخالت ندارند گزارش می شود .این افراد نظاره گر
روندها می باشندوخود تصمیمی نمیگیرند.
HistoryArchive
این محیط به دو بخش  eventو  Alarmتقسیم می شود.
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 eventها وقایع دارای اهمیت خیلی کم هستند.که در فضای
انتقال می یابند.
اما  Alarmها شامل اتفاقات مهمی هستند که در

 RTAMظاهر می شوند وبه History

 RTAMظاهر شده اندو  Backupآن هادر این فضا

نگهداری میشوند.
فضای Historyدارای فیلتر برحسب تاریخ و روز وساعت
Active( stateوmajor( severity )Ceaseو criticalوminorو) warning
(PM,FM) typeاست با انتخاب کلید  Resultنتایج فیلتر ظاهر خواهد شد .این بخش مربوط به افرادی
است که قصد گزارش گیری روی شبکه رادارند.

 :Alarm Syncبا انتخاب این گزینه اطالعات  databaseبا توجه به نتایج آالرم های ذخیره شده روی

سیستم updataمی شود.با قطع ارتباط کانال مخابراتی میان رادیو و servertrapهای آالرم ارسالی از
سمت رادیو به  serverنمی رسد ولذا در  databaseذخیره نمی شود برای رفع این مشکل رادیو
یک نسخه از تمام trapهای ارسالی خود را ذخیره کرده ودر صورت تقاضای serverلیست آن ها را
در اختیار  serverقرار می دهد.
به این عمل  Alarm Syncمی گویند که با انتخاب این گزینه در  Right clickبه صورت دستی انجام
می شود.
در صورت انتخاب گزینه  Automatic Syncو فعال نمودن آن پس از هر بار برقراری ارتباط بعد از
قطعی  ،یک مرتبه عمل  Syncبه صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.
انجام عملیات باال روی کلیه عناصر یک  Subsetو یا  Workspaceو یا یک  NEقابل اجرا است.
 : Configurationاین گزینه شامل چهار زیر منوی Log ، Command ، Configuration Upload
 Report ،Viewerاست.
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ConfigurationUpload
در این بخش با تعیین برخی از پارامتر های  CMآن مشخصات را روی مجموعه زیر خود اعمال می
کند .بدیهی است که پارامترهایی باید به صورت گروهی  Setشوند که امکان پذیر باشد مانند توان رادیوها
 ... ،مثالً  IPمعنی ندارد.
با اجرای این دستور یک ( NEپایین ترین سطح) فقط همان  NEتغییر کرده و با اجرا روی یک
( Workspaceباالترین سطح) کل رادیو های مجموعه تغییر می کند.
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Command
فرامین ارسالی از  serverقابل رویت است این فرامین شامل جمع آوری آالرم ها در  Alarm Syncو
یا  Schedule jobهای  PMو  CMو  IMمی باشد .این محیط دارای امکان فیلترینگ بر حسب تاریخ
و ساعت است .اطالعات این صفحه به صورت  Off-lineاست.
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LogViewer
با فعال بودن Trapهای CMو  IMهر رادیو و وقوع تغییرات در  Configو یا اطالعات  IMرادیو
 Trapمرتبط ارسال می شود این Trapها از نوع  Alertهستند و تنها یک حالت را نشان می دهند .با
ورود به این صفحه  trapهای فوق قابل مشاهده هستند .با این صفحه یک  Logاز تغییرات اعمال شده
روی  NEها خواهیم داشت .اطالعات این صفحه  Off-lineاست.

Report
این قسمت شامل دو بخش Configurationو Inventoryاست.
در بخش  Configurationنتایج جمع آوری پریودیک  Schedule jobازاطالعات  CMرادیو را در دو
ستون نشان می دهد  .یکی آخرین اطالعات و
جمع آوری اطالعات بصورت
صورت

on-line

و

دیگری یکی ماقبل آخر وگزینه  Updateبرای درخواست
به صورت دستی پیاده سازی شده است  .اطالعات فوق به

خام بوده و برای  admintechnicalقابل استفاده است .این عمل نوعی  back upگیری

پریودیک است.

بخش  Inventoryنیز به صورت مشابه اطالعات را نمایش می دهد.
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Performance
با انتخاب این گزینه روی tree

 PM viewer menuباز می شود .در این محیط اطالعات جمع

آوری شده در  Periodic Schedule jobبه صورت جدول و منحنی نمایش داده می شود .برای فهم
بهتر این بخش به توضیح  Schedule jobها می پردازیم.
در  Performance ، Top Menuمسیر JobPeriodicصفحه زیر باز می گردد.
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ستون سمت چپ لیست تمام  NEهای شبکه آمده است با انتخاب  nodeهای مورد نظر برای جمع آوری
اطالعات پریودیک و زدن کلید

به لیست ستون میانی اضافه می شوند .این لیست رادیو های مورد

نظر هستند.
عملیات پریودیک روی این لیست صورت خواهد گرفت به طور مشابه با

امکان حذف برخی از NE

ها از لیست وجود دارد.
در ستون سمت راست شروع و پایان و پریود و فعال شدن این عملیات تعیین می گردد.
انواع اطالعات جمع آوری شده به صورت پریودیک می تواند شامل  PM ، IM ، CMهای  15Minو
 24Haursباشد.
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امکانات فیلترینگ در فضای  PM Viewerبر حسب تاریخ و ساعت و نوع اطالعات مورد نظر عمل می
کند .برای استفاده از این قابلیت ها روی گزینه  Filter RecordClickنموده و شرایط را وارد می کنیم و

با انتخاب  Resultاطالعات فیلتر می شود .نتایج فیلترینگ به صورت جدول و منحنی در پریود های
 24Haur s 15Minقابل رویت است.
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Local Manager
این بخش پارامترهای یک NEمشخص شده را تغییر می دهد وشامل اجزاء زیر است.


 : Settingتغییرپارامترهای بخش



 : PM Configتغییر پارامترهای PMجهت سرویس Performance



 : FM Configتغییر پارامترهایFM



 : CM Configتغییر پارامترهای CMجهت سرویس Configuration



 : IM Configتغییر پارامترهای IMجهت سرویس Inventory

IDU ,ODU ,Network
جهت سرویس fault

در بحث زیر به شرح هریک از این اجزاء می پردازیم.
Local SettingNetwork
این واحد شامل سه قسمت اصلی است
Network
بخش معرفی nodeNetwork Element nameکه در آن نامNEو نام ایستگاه وتاریخ وساعت سیستمSET
می شود.

با انتخاب گزینه NE Settingامکان

وارد نمودن مقادیر جدید وجود دارد.
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IP Setting

:در این قسمت IPرادیوو Subnet maskو Gatewayتعیین خواهد شد.مقدار Remote Ipبا

اتصال رادیوبه سمت مقابل شناسایی واعالم می گردد وقابل تغییر نیست.

:Server IPمجموعهIP

های Server

در تب  IP ، Local IP ، IP Settingsهر نود را تغییر میدهد  IP Server 5 .میتوانیم داشته باشیم
که در تب  Server IPتعریف می شود  .نکات مهم اینست که:
 Server IP - 3نباید خالی باشد یعنی حداقل باید یکی از آنها مقدار معتبر گرفته باشد که اگر
اینگونه نباشد پیغام خطای زیر را میدهد :
Server IP address has not been set.",
""At least one of the server IPs should have a valid address.
 IP - 1که در  Local IPتنظیم میشود با IPهای سرور نباید یکسان

باشد که درصورت یکسان

بودن پیغام خطای زیر را میدهد :
""Local IP address is invalid.
”"You can not set local IP address identical to server IPs
 - 1اگر Local IPو  Server IPدر یک  rangeنباشند پیغام خطای زیر را میدهد و روی تب IP
 Settingsمیرود:
"IPs not in range.",
""At least one of the server IPs should be in range with local IP.

ODU- Main/Standby
در این صفحه پارامترهای مرتبط با  ODUقابل مشاهده وتغییر است.
:ODU-IDشماره سلایر  ODUکه ثابت است.

:ODU-RF-Status

 :TX-Powerتوان ارسالی بر حسب dBm
: RX- Powerتوان دریافتی بر حسب dBm
: Remote RX-Powerتوان دریافتی در رادیوی مقابل که در صورت برقرای لینک نمایش داده میشود.
: VAGCولتاژAGCرادیوکه با توان دریافتی متناسب است.
:Vpmonولتاژ  Monitoringتوان ارسالی که با مقدار توان ارسالی متناسب است.
:TemperatureODUدرجه حرارت داخل ODU
: ODU TX Statusگزارش خالصه ای از وضعیت فعلی ODUبه عنوان مثال در حالت RF LOOPاین
وضعیت را اعالم می کند ویا سایرموارد که قابل تشخیص باشد.
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:ODU Alarmعملکرد واحدهای مختلف ODUرابانام جداگانه نشان می دهد.درحالیکه رادیو از مقابل
سیگنالی دریافت نمی کند آالرم  RXبارنگ قرمز ظاهر می شود در سایر موارد باید کلیه خانه ها به
رنگ سبز باشند.

 : ODU TX Power Settingانتخاب مدهای ATPCو MTPCوهمچنین محدوده عملکرد ATPCو
میزان تضعیف خروجی در مد MTPC

تعیین

: ODU Channel Settingانتخاب شماره کانال رادیو،با انتخاب این گزینه لیستی از فرکانس های قابل
انتخاب در رادیو به همراه شماره کانال ها نشان داده می شود کاربر مطابق طرح یکی از آن ها را
انتخاب می نماید.
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توجه:دو پارامترSubbandو  ODU Frequencyرا نباید تغییر داد.
 :ODU Supply voltageنمایش ولتاژهای تغذیه  ODUکه در صورت خارج شدن از محدوده مجاز
مقدار کمیت با رنگ قرمز مشخص خواهد شد.
IDU
در این صفحه پارامترهای مرتبط با  IDUمشاهده و در صورت لزوم تغییر می کند.
 : IDU Alarmخالصه ای از آالرم های موجود در IDU
 :Card in Serviceعملکرد کارت های مختلف را با ذکر نام نشان می دهد .در سیستم های جدید که
دارای چهار پورت  LANمی باشند یک کارت اضافه با نام  LAN3-4وارد می گردد و در سیستم های
قدیمی تنها  LAN1-2موجود است.
مشاهده رنگ قرمز در هر مستطیل به مفهوم عملکرد نادرست آن بخش است.

 : LAN1-2کارت سرویس دهنده به پورت های 3و LAN 1
 :LAN 3-4کارت سرویس دهنده به پورت های 1و LAN 4
 : Basebandکارت  MUXواحد IDU
 : Bridgeکارت سرویس دهنده به خدمات

 NMSکه به رادیوی مقابل متصل است  .این کار بستر

 Ethernetرا به مقابل برقرار می نماید .آالرم  Bridge Serviceاتصال این کارت را به سایر واحد
های  IDUنشان می دهد.
47

بنابراین برای این کارت دو آالرم منظور شده است.

LIUکارت سرویس دهنده به کابل ارتباطی  ODUکه دارای دو جزء  Mainو  Standbyمی باشد.
در صورت استفاده از رادیو در آرایش  ، 1+0کارت  Standbyبه رنگ قرمز تبدیل می شود.
 : Link correctionدر صورت وجود خطای جزیی در لینک کارت  Basebandاقدام به اصالح آن
می نماید.
در این حالت با اعالم این وضعیت کاربر به کیفیت سیستم پی می برد.

 :BER Statusسبز به مفهوم نرمال ،زرد  LBERو قرمز HBER

 :ODU-IDU Connectionاتصال دو واحد ODUو  IDUرا نشان می دهد.

:Radio Traffic Setting
: Radio Capacityظرفیت رادیو است که بین چهار مقدار ، 22

16x2 ،x 8، 4

قابل تغییر است .ظرفیت دو طرف لینک باید یکسان باشد.

تغییر ظرفیت سمت مقابل باعث قطع ارتباط خواهد شد تا اینکه ظرفیت  localنیز اصالح گردد.
پس از هر تغییر ظرفیت رادیو  ،ظرفیت اختصاص یافته به پورت

LAN resetمی شود.

 :LAN Traffic capacityظرفیت چهار پورت (دو پورت)  LANبا اختصاص ظرفیت به هر پورت  ،از
ظرفیت خالی رادیو کم می شود .مجموع ظرفیت های اختصاص یافته به پورت های  LANکمتر از
ظرفیت رادیو است در این مورد نرم افزار آالر م های الزم را خواهد داد.

 :LAN Port Serviceاین سطر که در ناحیه  IDU Alarmقرار دارد عملکرد هر یک از پورت های

 LANرا متناسب با ظرفیت و نوع سیستم ( 4پورت و  1پورت ) تعیین می نماید .در صورت اختصاص
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ظرفیت به یک پورت و وجود اشکال در ارتباط میان تجهیزات خارجی (مانند بیرون آمدن کابل ) RJ
پورت مورد نظر قرمز خواهد شد.
چنانچه ظرفیتی به پورت اختصاص نیابد مستطیل به رنگ خاکستری خواهد بود و اگر پس از اختصاص
ظرفیت ارتباط هم صحیح باشد سبز می شود.
 : Diversity modeآرایش  redundancyرادیو

 توجه :پارامتر  Mother board LAN Serviceرا تغییر ندهید.

: E1-Channel Setting
 : Active E1کانال های فعال  E1را نشان می دهد با اختصاص ظرفیت  LANاز کانال های پایین E1
حذف و به  LANاضافه خواهد شد .در صورت نیاز کاربر می تواند هر یک از  E1ها را غیر فعال
نماید توصیه می شود  E1های بال استفاده غیر فعال شوند.
 :Input dataوضعیت  No dataرا برای کانال های  E1فعال نشان می دهد.
 : AIS sendارسال  AISاز رادیو به تجهیزات جانبی را نشان می دهد.
 : AIS Receivedبه مفهوم دریافت  AISاز بیرون است.
: LB1,LB2

تست  LOOPکانال های  E1است که عملکرد هر یک به صورت گرافیکی مشخص شده

است.

49

 :E1 Impedanceدر نسخه های جدید سیستم امکان تغییر امپدانس پورت ها بین 120و  75اهم وجود
دارد .این بخش در سیستم های قدیم دیده نمی شود.

: House keepingپنج پورت ورودی و سه پورت خروجی برای استفاده در تجهیزات جانبی موجود در
سایت
 : DTMF Numberشماره کانال order wire
Local link ID

 Link ID:سمت Local

 ID: Remote link IDسمت مقابل در صورت تفاوت میان  IDدو سمت قرمز می شود.

FM Setting Local
با قرار گرفتن روی هر  NEدر ساختار درختی و انتخاب گزینه  FM Configوارد صفحه  FMمی
شویم.

این بخش شامل  3زیر منوی اصلی است.

FMConfiguration
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G.826
در این منو مقادیر آستانه کمیت ها جهت اعالم  trapنوع  FMمشخص می گردد.جدول
 G.826بوده ومقادیر برحسب درصد وقوع در بازه های زمانی
مربوط به آنالیز
SETTING
15minو1Day

وارد می شوند.پارامترهای آستانه ترافیک دراین نسخه فعال نیستند.

:TSLآستانه توان ارسالی
: RSLآستان توان دریافتی
:ODU high Temp, ODU Low Tempمقادیر آستانه رنج کارکرد سیستم هستند.
کمیت های thresholdبه صورت پیوسته بوده ودر صورت وارد نمودن عدد مناسب تصمیم گیری
صورت خواهد گرفت.متناظر با هریک از مقادیر فوق یک سوئیچ در پایین صفحه قرار دارد که باید فعال

شود.این سوئیچ ها در بخشAlarm

قرار دارند.

: FM statusبا فعال نمودن این این کمیت رادیو عملیات FM

را بر مبنای  settingهای صورت

گرفته آغاز میکند.

:Card in service

در صورت قطع سرویس کارت های داخلی ناشی از خرابی یا سایر موارد

Trap

صادر می کند.

: Cableدر صورت قطع ارتباط  ODUو ODU Trapصادر میکند.
: ODU Supplyدر صورت خرابی ولتاژهای تغذیه Trap ODUصادر میکند.
ODU Temperature

:در صورت خارج شدن دمای ODU

از رنج مشخص شده در ناحیه

 thresholdTrapصادر میکند.
: ODU RFدرصورت مشاهده خرابی در ناحیه

 RFبخشODU

 Trapصادر میکند.

: ODU BBدر صورت مشاهده خرابی در ناحیه Base bandبخش Trap ODUصادر میکند.
: TLSدر صورت کاهش توان از آستانه تعیین شده در ناحیه  Trap، thresholdارسال میکند.
 : RSLدر صورت کاهش در دریافتی از آستانه تعیین شده در ناحیه threshold
:BERدر صورت مشاهده وضعیت( LBER
Trap)rate

)LOW bit error rateویا

 Trap ،ارسال میکند.

High bit error ( H BER

ارسال می کند.

:G.826در صورت عبور از مرزهای تعیین شده در ناحیه threshold,Trapصادر میکند.
: NO DataE1در صورت مشاهده آالرم NO Data

(قطع شدن کابل

 E1ورودی به رادیو) در یکی

از E1های فعال trap ،صادر میکند.
: E1 RX AISدر صورت دریافت AISاز سمت مقابل لینک روی کانال های  E1فعالtrap،صادر میکند.به
 AISمی دهد.

این مفهوم که رادیو به سایرتجهیزات خارجی
Loops
یکی از وظایف FMشناسایی ناحیه معیوب است بنابراین مطابق با استاندارد تست های  LOOPدر این
ناحیه پیاده سازی شده اند.تست هایLOOP

به دوبخش تست transitionوreceived

در فضای باال صفحه بخش های مورد نظر در تست به تفکیک  ODUو IDU

51

تقسیم می شود.

مشخص شده اند.

: E1- LIUهذاس ّاسطَ  E1کَ اتػال سادیْ ّتجِیضات جاًثی دس آى غْست هیگیشد دس غْست تشّص
ّلتاژ ُای تاال ّسایش هْاسد هوکي است ایي تخص غذهَ تثیٌذ)E1 - line infer face unit (.
:Muxهالتی پلکسشّدی هالتی پلکسش کاًال ُای

ّ E1سایش اطالػات

 ...ّNMSّ LANسادیْ است.

:Standby LIUّ Main LIUهذاس ّاسطَ کاتل استثاطی تا ّادذ  ODUاست ّدس غْست اػوال ّلتاژُای
تاال سّی کاتل استثاطی هوکي است غذهَ تثیٌذ.تخص  Standbyدس سادیْی  1+1هطاُذٍ هی ضْد.
دس تخص ODU

ّادذ ُای صیش هْجْد است.

:LIUهذاس ّاسطَ کاتل دس تخص

ODU

کَ استثاط هیاىIDU

:RFتخص فشکاًس تاال دس ODUاست.
تا تشلشاس دادى  mouseسّی ُشیک اص صیش هٌُْای

سا تا

 ODUتشلشاس کٌذ.

ّ received ّ transitionادذ تست ّهسیش

دشکت  dataتا فلص ًوایص دادٍ هی ضْد.
تا اًتخاب ُش گضیٌَ ّدّس ًوْدى  mouseاص آى هذل تخص هْسد تست سثض سًگ ضذٍ ّگضیٌَ اًتخاب
ضذٍ صسد هی گشدد.
دس غْستیکَ ُ Blockای تذت تست دس هٌْی  statusloopلشهض ضًْذ تَ هؼٌای ًاهْفك تْدى فشهاى
 loopاست (.دسًسخَ ُای لذیوی تش سادیْ ُا کَ ایي ّیژگیِا هْجْد ًثْدًذ)ًتیجَ ػولکشد غذیخ تخص
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ُای هْسد تست تا هطاُذٍ ّضؼیت ّ HBER ّ LBER ّ LEDیا ّ G.826یاّضؼیت سْئیچ ُای خاسجی
تاییذ هی ضْد.

جضئیات ُشیک اص ُ loopا ضشح ریل است:
 loop: LB1اطالػات E1دس E1.LIUدس سوت  Localدس جِت سْئیچ  loopهی گشدد.
 loop :IDU digital loopاطالػات دسسطخ digitalداخل IDU
 LOOP: IDU Analog LOOPاطالػات دس سطخ آًالْگ دس )، IDUاطالػات آًالْگ سّی کاتل تَ

سوت ODUاسسال هیگشدد.).
تْجَ:دس دّ تست

 digital ّ Analog LOOPتایذ کاتل استثاطی تَ ODUتاص ضْد.

:ODU LIU LOOP

 LOOPاطالػات دس  ODUتَ سوت IDUدس هذاس ّاسطَ کاتل،ایي LOOP

استثاطی تَ ػولکشد ً RFذاسد.
 LOOP :RF LOOPاطالػات اسسالی اص فشکاًس  TXتَ  RXدس ایي ًْع  LOOPکلیَ ّادذُای سادیْ
تست هی گشدد.
:LB2

 LOOPاطالػات  E1دس ّسّدی  LIU-E1تَ سوت سادیْی Remote

 LOOP: IDU digital loopاطالػات دس هذاس ّاسطَ کاتل تَ سوت سادیْی هماتل
 LOOP : ODU LIU LOOPاطالػات دس تخص  ODUتَ سوت سادیْی هماتل تَ دلیل لطغ استثاط
کٌتشلی هیاى  IDU ّ ODUدس هذت صهاى ایي تست،پس34یا 14ثاًیَ
Test

 reset loopهی ضْد.

داّی تشخی تست ُای تؼویشاتی است.هاًٌذاهکاى خاهْش ًوْدى هذّالتْس ّتست ػولکشدآى.
CM Setting Local
تشای استفادٍ اص اهکاًات CMتایذ ّضؼیت ، CM trapفؼال گشدد .دس هٌْی  commandکلیذ ُای صیش
هْجْد است.

: Downloadخْاًذى اطالػات
 FTPخْاًذٍ هی ضْد داّی توام

ُ CMش سادیْ ًّوایص آى دس جذّل سوت چپ ایي اطالػات کَ تْسط
Setting

ُای سیستن است.
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: Uploadدس غْست ًیاص کاستش تا ایجاد تغییشات دس تؼذادی اص پاساهتشُای جذّل ّ CMاًتخاب ایي
کلیذ آى هجوْػَ ُوضهاى سّی سیستن loadهی ضًْذ
 تْجَ تشخی اص پاساهتشُای هْجْد دس  CMتَ غْست ػوذی غیش لاتل تغییش هی تاضذ .هاًٌذ
ُ IPّ … ّ station nameّ timeا.
:Openتاص ًوْدى فایل  configرخیشٍ ضذٍ سّی سیستن جِت هطاُذٍ ّیا کپی ًوْدى آى سّی سیستن.
 : Saveرخیشٍ ساصی  configسادیْ تشای استفادٍ سّی سایش سیستن ُا ّیا گشفتي print ، Backupاص
تواهی پاساهتشُای هِن

PM Setting Local
ایي لسوت ضاهل چِاس صیش هجوْػَ است.
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Link performance
هطاُذٍ ًتایج اًذاصٍ گیشی .G.826هطاتك ضکل کلیذ  STOP/STARTتَ هٌظْس ساٍ اًذاصی ّ تْلف
ػولیات  PMG.826هی تاضذ .تا ساٍ اًذاصی ایي ػولیات ػثاست  runningهطاُذٍ هی ضْد ً .تایج آًالیض
دس پٌجشٍ  time interval analysisتَ غْست دّ جذّل جذاگاًَ ًوایص دادٍ ضذٍ است .یک جذّل
ّضؼیت فؼلی  ّ Currentجذّل دیگش ّضؼیت گزضتَ  Historyسا تَ غْست پشیْد ُای ّ 15Min
ً 1Dayطاى هی دُذ .دس غْست ػثْس ُش یک اص
ضوا سًذٍ ُا اص همذاس آستاًَ کَ اص لثل هطخع ضذٍ  ،سًگ آى خاًَ لشهض هی ضْد کَ تَ هفِْم آالسم
 PMاست ّ تشای آى ً TRAPیض اسسال هی گشدد.
تا اًتخاب گضیٌَ ّ Detailضؼیت آًالیض دس تاصٍ ُای یک سّص ّ  35دلیمَ سّص ُای لثل لاتل هطاُذٍ
است.

دس تخص پاییي غفذَ ضواسًذٍ ُای  G.826تَ غْست اػذاد خام ًوایص دادٍ ضذٍ است.
Elapsed time: Total analysis time
ES: errored second
SES: Severely errored second
BE: Block error
BBE: Background Block error
تا اًتخاب کلیذ  all data resetضواسًذٍ ُا پاک ّ ػولیات اص اتتذا آغاص هی ضًْذ.
PM Setting
دس ایي تخص پاساهتش ُا ی تؼییي کٌٌذٍ آستاًَ تشای تػوین گیشی دس خػْظ  performanceسادیْ
 setهی ضًْذ تا اًتخاب کلیذ thresholds changeاهاکي ّاسد ًوْدى کویت ُا ّجْد داسد..
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الا دس ایي ًسخَ فؼال ًیستٌذ.
پاساهتش ُای آستاًَ تشافیک فؼ ً

 :TSLآستاًَ تْاى اسسالی سادیْ تشای اػالم آالسم  PMاست تَ ػٌْاى هثال چٌاًچَ تْاى ػادی TX
سادیْ  25dBmاست ّ همذاس فْق سا سّی  15dBmلشاسدُین آًگاٍ تا کاُص تْاى اص ایي آستاًَ trap
اسسال هی گشدد.

: RSLآستاًَ تْاى دس یافتی
:ODU high temperatureدذاکثشآستاًَ تاالسفتي دسجَ دشاستذاخلODU
:ODU low temperature

دذاکثش آستاًَ کاُص دهای داخل ODU

:G.826 settingدسغذآستاًَ ُای هْسداستفادٍ تشای تشسسی ّضؼیت  performanceسادیْ
تخص سوت ساست غفذَ تذت ػٌْاى  Alarmپاساهتش ُای هْسد ًظش تشای اػالم  trapسا فؼال ّ
غیش فؼال هی کٌذ دس غْستیکَ اّلیي پاساهتش  PM statusفؼال تاضذ سادیْ لادس تَ اسسال  Trap,اص
ًْع  PMاست
Traffic monitoring
ایي تخص تشای هطاُذٍ تشافیک  ON-lineسّی چِاس پْست  ّ LANیک پْست  NMSاست .دس ًسخَ
ُای لذیوی تجِیضات اهکاى تشافیک سٌجی ّجْد ًذاسد ،دس سیستن ُای جذیذتش تشافیک لاتل هطاُذٍ است
ّ تَ دّ ًْع  Receive ّ Sendتمسین هی ضًْذ کَ تا دّ سًگ هجضا ًوایص دادٍ ضذٍ اًذ.

56

دس تخص تاالی غفذَ ّضؼیت پْست ُای  ّ LAN 4،1،1،3دس ًِایت پْست  NMS Bridgeآهذٍ
است.
دذاکثش ظشفیت کاًال  NMS64khpsاست کَ هٌذٌی فْق هیضاى استفادٍ ایي کاًال سا دس ضثکَ ًطاى هی
دُذ.
ُ Peakای هطاُذٍ ضذٍ دس هٌذٌی Bridge Trafficتَ هؼٌی دسخْاست یک  Serverتشای دسیافت
اطالػات اص سادیْ هی تاضذ ّ یا تشافیک سایش تجِیضات ًػة ضذٍ اص هسیش سادیْ ػثْس کشدٍ است.
CONTINOUS LOG
ایي تخص تؼذادی اص پاساهتش ُای هِن سادیْ سا تَ غْست پشیْدیک دس دافظَ  FLASHرخیشٍ ساصی
هی کٌذ  .پشیْد ًوًَْ تشداسی تیي یک ثاًیَ تا یک سّص لاتل اًتخاب است .تا افضایص پشیْد ًوًَْ
تشداسی هذت صهاى اداهَ ایي ػولیات افضایص هی یاتذ صیشا دذاکثش تؼذاد ُ Recordای لاتل رخیشٍ دس
سیستن دذّد  744ػذد هی تاضذ ّ تا سسیذى تَ ایي هشکض  1هشتثَ دسغذی اص اطالػات لذیوی پاک ضذٍ
ّ ًِایتًا ا ػولیات ًوٍْ تشداسی هتْلف هی ضْد.

تا اًتخاب گضیٌَ ً readتایج اص سادیْ خْاًذٍ ضذٍ ّ تَ غْست جذّل ًوایص دادٍ هی ضْد.
IM Setting Local
هطاُذٍ ضواسٍ سشیال سخت افضاس ًّشم افضاسُای هْجْد دس سیستن.دس غْست تغییش ُش یک اص هْاسد
فْق ّفؼال تْدى گضیٌَ ّ IDU IM trapیا IM trapODUسادیْ تشای  trap serverاسسال هی ًوایذ.
دس پاییي غفذَ صهاى کاسکشد ّادذُای ODUّ IDUهماتل سّیت است.
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