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 مقدمه -1

 محصول زیر است: 3دیریت شبکه و مرکز داده هوشیار شامل در حال حاضر محصوالت مانیتورینگ و م

 Network Management  ایهای دادهمدیریت شبکه .1

 Wirelessو  xDSL ،GPONشامل  Broadbandهای مدیریت شبکه .2

 1DCIMمدیریت زیرساخت مرکز داده  .3

 اهیم پرداخت.آن خو مجوزدر این سند به بررسی اجمالی هر یک از محصوالت به همراه مدل پیشنهادی 

                                                 
1 Data Center Infrastructure Management 
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 های کلیدی هوشیارماژول -2

 های کلیدی این محصول به شرح زیر است:ماژول

1-2- Dashboard 

 داشبورد با قابلیت اضافه کردن ویجت ها و گزارشات آنالین متنوع

 

 : داشبورد با قابلیت نمایش ویجت های متنوع1-2شکل 

2-2- Inventory (Asset Management)  

 های شبکه مدیریت شوندهتمامی دارایی جزئیات نمایش

 Tree View (Item List)ها: نمایش درختی با اعالم وضعیت هر یک از گره 

 Connectivity Management:  های فعال و غیرفعال از انواع ارتباطات شبکه شامل لینکپایگاه داده ای از

 و ... Fiber ،Ethernet ،Powerمختلف 

 Map Viewها و توپولوژیهای شبکه به همراه لینک: نمایش گرافیکی استقرار گره 

 Managed Domainهای شبکه های مدیریت متنوع و اعطای دسترسی به گره: امکان تعریف حوزه

 ر حوزه مدیریتیزیرمجموعه ه
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 Model Library:   به همراه مشخصات  یرفعال شبکهفعال و غ هزار مدل تجهیز 30پایگاه داده ای از نزدیک به

 های جدیدبا قابلیت اضافه کردن و ورود مدل آنها

 Applicationها، سرور ایمیل، وب دادههای کاربردی متنوع نظیر پایگاه: امکان مانیتورینگ و مدیریت برنامه

 سرویس و ...

 Virtualizationمانیتورینگ سرورهای مجازی : 

 

 : نمایش دارایی های شبکه و مرکز داده2-2شکل 

 
 Connectivity Management: مدیریت ارتباطایت 3-2شکل 
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3-2- Visualization 

 3D :رهای مختلف های مرکز داده و شبکه با نمایش وضعیت رویدادها و سنسوقابلیت نمایش سه بعدی المان

، آستانه ظرفیت، تشخصی نقاط داغ و وضعیت سنسورهای حرارتی و رطوبتی HeatMapو همچنین نمایش 

... 

 Diagram :نمایش دو بعدی ارتباطات و تجهیزات مختلف شبکه شامل فعال و غیر فعال 

  CFD: سازی تجهیزات ریزی و بهینه ی ورودی و خروجی و کمک به برنامهو نمایش جریان هوا تجزه و تحلیل

 Computational Fluid Dynamicsدینامیک سیاالت محاسباتیبا استفاده از  سرمایشی

 

 

 آوری شده از سنسورهاهای جمع: نمایش نقاط داغ بر اساس داده4-2شکل 
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 های موجود در مرکز داده: نمایش سه بعدی المان5-2شکل 

 

 
 : دیاگرام توپولوژی شبکه6-2شکل 

4-2- Fault (Event) 

 های رخ داده در سطح شبکهمانیتورینگ خطاها و خرابی

 Alarmهای به صورت آنالین: نمایش آالرم 
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 Monitorنه بر روی پارامترهای شبکه و ایجاد آالرم جدید: امکان تعیین حدود آستا 

 Alarm Triggerهای دریافتیهای خودکار بر اساس آالرم: امکان اجرای روال 

 Diagnosisامکان اجرای دستورات تشخیصی شبکه : 

 

 های سطح شبکه: نمایش آالرم7-2شکل 

5-2- Configuration 

 Terminalهای : امکان اتصال مبتنی بر وب به تجهیزات با استفاده از پروتکلSSH ،Telnet  وVNC 

 Resource Configuration ای بر روی تجهیزات شبکههای دستهانجام پیکربندی: امکان 

 هاامکان مقایسه و اعمال پیکربندی 
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 های یک تجهیزسه پیکربندی: مقای8-2شکل 

 

 
 : اتصال به ترمینال هر تجهیز از روی سرور مرکزی9-2شکل 

6-2- Discovery 

 Discovery Processهای متنوع سطح شبکه های کشف خودکار بر اساس پروتکل: امکان اجرای روال 
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 Management Interfacesهای مختلف نظیر کشف بر اساس پروتکل ف پروفایل: امکان تعریSNMP ،WMI ،

WBEM ،IPMI ،HP CLI ،Microtik API ،VMWARE API ... و 

 Entity Specificationهای شبکههای انواع جدید از دارایی: امکان تعریف موجودیت 

7-2- Change Management 

 کهآوری و پایش و مدیریت تغییرات در سطح مرکز داده و شبجمع 

 Request: امکان ارسال درخواست تغییرات در سطح شبکه و رهگیری خودکار تغییرات 

 Change Log: نمایش تاریخچه تغییرات رخ داده در سطح شبکه 

 

 های تغییر: نمایش لیست درخواست10-2شکل 

8-2- Performance & Capacity 

 Measurement امکان تعریف :KPI و مشاهده  جدید و متنوع بر روی شبکه یها و پارامترهای آنالیز، شاخص

 های زمانی تعیین شدهمقادیر آن در بازه

 Resource Capacity : بهترین مکان برای قرارگیری یک تجهیز جدید در مرکز داده بر اساس امکان انتخاب

 های شبکه و پاور و ...پارامترهای مختلفی مانند فضا، وزن، پورت

 Graphبر اساس  ها مختلف: تعریف و مشاهده گرافKPI های تعریف شده 

 Network Flow مشاهده گزارشات :NetFlow 
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 های متنوع: امکان تعریف و نمایش گراف11-2شکل 

 

 
 : نمایش پهنای باند یک واسط شبکه12-2شکل 
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 NetFlow: نمایش گزارش 13-2شکل 

9-2- Broadband 

 BSSهای و ... با امکان اتصال به سامانه xDSL ،GPONباند های پهن شبکهمدیریت  

 

 xDSL: مدیریت خطوط مشترکین 14-2شکل 
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10-2- Services  

 ها به صورت خودکارهای خودکار جهت ایجاد، نگهداری و خاتمه سرویسامکان تعریف سرویس و ایجاد روال

 

 های کاری قابل تعریفها با استفاده از جریان: تعریف و مدیریت سرویس15-2شکل 

11-2- Trouble Ticket 

های پیگیری مشکالت را دارد و در کنار آنها نیز امکان استفاده از زیرسامانه این سامانه امکان اتصال به سایر سامانه

 های زیر است:این زیر سامانه دارای بخش داخلی نیز فراهم می باشد.

 Domain: های کاری مختلفامکان تعریف حوزه 

 Workflow: ها های کاری متنوع برای هر یک از درخواستامکان تعریف جریان 

 Ticket: های ایجاد شده برای کاربران متنوع بر اساس سطح دسترسیامکان ایجاد و مشاهده تیکت 

 Schedule:  ایبندی شده برای کارهای دورههای زمانروالامکان تنظیم 

 Operator: امکان تعریف کاربران و اپراتورهای مختلف برای اختصاص کارها 
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 Time Shift: های کاری برای هر یک از کاربرانامکان تعریف شیفت 

 Skill: های کاربران و اپراتورهاامکان تعریف توانمندی 

 

 مدیریت و رهگیری مشکالت به صورت دستی و خودکار: 16-2شکل 

12-2- Administration 

 User Managementهای مختلف بر اساس گره و کارکرد: مدیریت کاربران با امکان اعطای دسترسی 

 Audit Trailهای کاربران: مشاهده فعالیت 

 MIBs های فایل: امکان بارگذاریMIB 

 System Settingهای : امکان اتصال به سامانهThird Party  برایTrouble Ticketing ،SMS ،Mail 

Server  ... و 

 هاسایر قابلیت -13-2

 مبتنی بر وب و قابلیت نمایش بر روی سایر تجهیزات مانند تلفن همراه و تبلت 

 پشتیبانی از زبان فارسی 

 پشتیبانی از تقویم فارسی 

 سازی داشبوردهاامکان اختصاصی 
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 ه از معماری توزیع پذیراستفاد 

 امکان اجرا بر روی سرورهای مجازی 

 ها نظیر ارتباط با سایر سامانهCRM ،BSS ،Trouble Ticketing ... و 
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 هاجدول ویژگی -3

 ارائه شده است.سامانه هوشیار  محصوالتهای هر یک از در این بخش ویژگی

 

 هوشیار  محصول زیر ماژول ماژول اصلی

(DPNMS) (DPOSS) (DPDCIM) 

Dashboard Dashboard 
   

Inventory and Asset 

Management 
Tree View (Item List) 

   
Connectivity Management 

   
Map View 

   
Managed Domain 

   
Model Library 

   
Application 

   
Virtualization 

   
Visualization 3D 

   
Diagram 

   
CFD 

   
Fault (Evnets) Alarm 

   
Monitor 

   
Alarm Trigger 

   
Diagnosis 

   
Configuration Terminal 

   
Resource Configuration 

   
Discovery Discovery Process 

   
Management Interface 

   
Entity Specification 

   
Change Management Request 

   
Change Log 
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 هوشیار  محصول زیر ماژول ماژول اصلی

(DPNMS) (DPOSS) (DPDCIM) 

Performance and 

Capacity 

Measurement 
   

Resource Capacity 
   

Graph 
   

Network Flow 
   

Broadband Broadband 
   

Services Services 
   

Trouble Ticket Trouble Ticket 
   

Administration Administration 
   

Third Party Integration Third Party Integration Optional Optional Optional 
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 مجوزهاجدول  -4

های ارائه شده الزم به ذکر است که قیمت شود.سامانه هوشیار برای هر یک از محصوالت ارائه می مجوزدر ادامه جدول 

 باشد.های جدید میه همراه یک سال پشتیبانی با ارائه نسخههای دائمی بمجوزشامل 

 

 هوشیار  Network Management: جدول مجوزهای محصول مدیریت شبکه 1-4جدول 

DPNMS-500 DPNMS-1500 DPNMS-3000 DPNMS-6000 DPNMS-UNL 

 مجوز دائمی

 پایشگر 500تعداد 

 وز دائمیمج

 پایشگر 1500تعداد 

 مجوز دائمی

 پایشگر 3000تعداد 

 مجوز دائمی

 پایشگر 6000تعداد 

 مجوز دائمی

 پایشگر نامحدود

 

 هوشیار Broadband: جدول مجوزهای محصول مدیریت 2-4جدول 

DPOSS-5000 DPOSS-15000 DPOSS-30000 DPOSS-60000 DPOSS-UNL 

 مجوز دائمی

 پورت 5000تعداد 

 مجوز دائمی

 پورت 15000تعداد 

 مجوز دائمی

 پورت 30000تعداد 

 مجوز دائمی

 پورت 60000تعداد 

 مجوز دائمی

 نامحدود پورت

 

CFDبدون ماژول  هوشیار )CIMD(: جدول مجوزهای محصول مدیریت زیرساخت مرکز داده 3-4جدول 
* 

DPDCIM-10 DPDCIM-30 DPDCIM-60 DPDCIM-120 DPDCIM-UNL 

 مجوز دائمی

 رک 10تعداد 

 مجوز دائمی

 رک 30تعداد 

 مجوز دائمی

 رک 60تعداد 

 مجوز دائمی

 رک 120تعداد 

 مجوز دائمی

 رک نامحدود

 به صورت توافقی محاسبه خواهد شد. CFD*  ماژول 


