مستند سازی شبكه

مستندسازی شبكه يكی از فعاليت ھای مھم و حياتی به منظور نگھداری و پـشتيبانی مطلـوب از يـك شـبكه كـامپيوتری
است  .تولد يك شبكه با يـك سـناريو آغـاز و حيـات آن بـر اسـاس مجموعـه شـرايط موجـود ادامـه مـی يابـد  .ھـر شـبكه
كامپيوتری در مدت زمان حيات خود با مسائل متعددی مواجه می گردد  .مستندسازی  ،امكان مديريت و راھبری مطلـوب
يك شبكه كامپيوتری را فراھم نموده و مھم تر از ھمه اين كـه تجـارب مـديريت يـك شـبكه در اختيـار سـاير افـراد گذاشـته
میشود  .افرادی كه قرار است در آينده ای نه چندان دور سكان ھدايت يك شبكه را برعھده گيرند .

نسل بعد ھمواره می بايست از نقطه ای شروع نمايند كه ما تمام كرده ايم نه اين كه آنان نيـز از ھمـان نقطـه ای شـروع
نمايند كه ما شروع كرده بوده ايم  .رويكرد فوق اھميـت و جايگـاه برجـسته مـستند سـازی در ھـر زمينـه ای را بـه خـوبی
نشان می دھد .

آيا شبكه شما مستند شده است ؟

مستند سازی شبكه  ،ايجاد يك دفترچه راھنما از شبكه به منظور تسھيل در مديريت شبكه است  .لطفا" به سواالت زيـر
پاسخ و بر اساس آن ،وضعيت مستندسازی شبكه خود را ارزيابی نمائيد .



آيا دارای يك دياگرام ) فيزيكی  ،منطقی ( از شبكه موجود می باشيد ؟



آيا دياگرام شبكه بھنگام و متناسب با آخرين وضعيت موجود است ؟



آيا پيكربندی نرم افزارھای سرويس دھنده  ،مستند شده است ؟



آيا پيكربندی سخت افزار ھای موجود مستند شده است ؟



آيا ضوابط استفاده از سرويس ھای شبكه مستند شده است ؟



آيا سياست ھای امنيتی استفاده از شبكه مستند شده است ؟

شما شبكه را مديريت می نمائيد و يا شبكه شما را اداره می نمايد ؟

در پاسخ به سواالت فوق ممكن است گفته شود كه ما به داليل زير دارای مستنداتی نمی باشيم :



آخرين فردی كه به عنوان مدير شبكه در اين مركز مشغول به كار بوده است ،اطالعات را در ذھن خود مستند نموده !

و چيزی را برای ديگران مكتوب نكرده است .


برای مستندسازی شبكه زمان زيادی را می بايست صرف نمود و ما زمان انجام اين كار را نداريم !



سازمان ما دارای مستندات الزم است ولی به روز نمی باشند .



سازمان ما از يك مشاور و يا شركت خاص خواسته اسـت كـه ايـن كـار را انجـام دھـد و آنـان نيـز ايـن كـار را نـه بـرای

سازمان ما بلكه برای خود انجام داده اند .



در سازمان ما طراحی پس از پياده سازی انجام می شود! و چون ھنوز پياده سازی تمام نشده اسـت بنـابراين نمـی

توان طراحی را انجام تا متعاقب آن مستندسازی را آغاز نمود !

مزايای مستندسازی



اشکال زدائی سرﯾع  :مستندسازی  ،زمـان برخـورد بـا مـسائل مـشابه در يـك شـبكه را كـاھش خواھـد داد  .بـا

اســتفاده از يــك ديــاگرام تــصويری  ،امكــان شناســائی و برخــورد ســريعتر بــا نقــاط بحرانــی در شــبكه فــراھم مــی گــردد .



کاھش احتمال از بين رفتن داده ھا  :بر روی ھر شبكه منابع اطالعـاتی مھـم و متفـاوتی وجـود دارد  .بـا مـستند

ســازی شــبكه و مــديريت مطلــوب آن ،احتمــال از دســت دادن داده ھــای ارزشــمند در ھــر ســازمان كــاھش مــی يابــد .



تسھيل در امر اشتراک فعاليت ھا  :مدﯾران شبکه می توانند مسوليت ھای متفاوت شبکه را به افراد دﯾگر واگذار

نماﯾند  ،چراکه می توان اطالعات مستند شده را در اختيار ساير افراد متناسب با مسئوليت آنان قرار داد .


عدم وابستگی سازمان به يك شخص حقوقی و يا حقيقی خاص  :با مـستندسازی شـبكه  ،امكـان مـديريت

شبكه در اختيار سازمان قرار می گيرد و به فـرد و يـا افـراد خاصـی وابـسته نخواھـد شـد ) تحقـق اصـل مھـم "در خـدمت
سيستم بودن نه اين كه سيستم در خدمت ما باشد" ( .


بھبود طراحی شبکه  :ﯾک دياگرام بھنگام شده  ،ﯾکی از عناصر کليدی در ھر نوع فرآﯾند طراحی است .

مھمترﯾن مزﯾت مستندسازی شبکه ،استفاده مفيد از منبع ارزشمند زمان است .

برای ايجاد مستندات شبكه به چه ميزان اطالعات نياز است ؟

از لحاظ تئوری  ،اطالعات جمع آوری شده می باﯾست بگونه ای باشند که بتوان با استفاده از آنان شـبکه را از ابتـدا اﯾجـاد
نمود  .در عمل و با ديدی واقع گرايانه  ،ميزان عمق مستندات ﯾک شبکه به پيچيدگی شبکه  ،منـابع موجـود بـر روی آن و
ابزارھای الزم برای جمع آوری مستندات بستگی دارد  .مـوارد زﯾـر نمونـه اطالعـاتی مـی باشـند کـه مـی تـوان آنـان را در
مستندات لحاظ نمود :



نقشه طبقات ساختمان



دﯾاگرام فيزﯾکی شبکه



دﯾاگرام منطقی شبکه



اطالعات سخت افزاری



اطالعات پيکربندی



اطالعات پروتکل ھا



اطالعات DNS



اطالعات مدﯾرﯾتی شبکه



ثبت مشخصات دستگاه ھا و ايجاد شناسنامه اطالعاتی برای ھر يك از آنان



مستند سازی روﯾه ھا



سياست ھای امنيتی



نحوه برخورد با مشکالت

مراحل مستند سازی شبكه

برای مستندسازی شبكه  ،می توان مراحل زير را دنبال نمود :



مرحله اول  :رسم دياگرام ھا ) ( Layout , Physical Network , Logical Network Network



مرحله دوم  :جمع آوری اطالعات دستگاه ھا ) سخت افزارھا و اطالعات پيكربندی (



مرحله سوم  :جمع آوری اطالعات مديريت شبكه ) منابع مديريت شبكه  ،ثبت مشخـصات فعلـی و تغييـرات اعمـال

شده بر روی ھر دستگاه  ،رويه ھای انجام فعاليت ھای روزمره شبكه و ...


مرحله چھارم  :ساير اطالعاتی كه به نوعی در مديريت و راھبری شـبكه تاثيرگـذار ھـستند ) سياسـت اسـتفاده از

منابع شبكه  ،سياست امنيتی و ( ...

مستندسازی يكی از ضروريات مھم در تمامی عرصه ھای حيات بشری است چراكه با اين كـار شـما فرصـت اسـتفاده از
تجارب مثبت خود را با بھای كمتر و در زمانی اندك در اختيار ديگران قرار می دھيـد  .شـبكه ھـای كـامپيوتری  ،مـسئوليت
ارائه زيرساخت اطالعاتی در ھر سازمان مدرن را برعھده دارند و توجه به مستندسازی آنـان بـسيار حـائز اھميـت اسـت .
مستندسازی شبكه ھای كامپيوتری ،تالشـی ارزشـمند در جھـت اسـتفاده و نگھـداری بھينـه از منـابع موجـود و برخـورد
ساختيافته با مشكالت ناخواسته است .

مرحله اول  :رسم نمودارھا ) ( Network Layout , Physical Network , Logical Network

در اين مرحله می بايست دياگرام ھای متعددی را به منظور مستندسازی وضعيت استقرار عناصر متفاوت شبكه ای ايجاد
نمود :

نمودار لی اوت شبكه  :در اين نوع دياگرام ھا بـا اسـتفاده از نقـشه سـاختمان و يـا سـاختمان ھـای موجـود  ،لـی اوت
شبكه با تاكيد بر سيستم كابل كشی آماده می گردد  .در دياگرام ھای فوق مواردی ھمچون مسير كابل ھـا  ،انـشعابات
و محل فيزيكی دستگاه ھای شبكه ای مھمی نظير ھاب و يا سوئيچ مشخص می گردد .

نمودار فيزيكی  :به منظور برخـورد سـريع بـا مـشكالتی كـه ممكـن در يـك شـبكه ايجـاد گـردد  ،مـی بايـست شـناخت
مناسبی نسبت به لی اوت جامع فيزيكی و اتصاالت مربوطه وجود داشته باشد  .در واقع اين نوع دياگرام ھا نحـوه اتـصال
اجزاء متفاوت شبكه را از لحاظ فيزيكی نشان می دھند .

در نمودارھای فـوق  ،مـی بايـست ليـست كامـل دسـتگاه ھـای شـبكه ای و  endpointنـشان داده شـوند  .بـه ھـر نـوع
دستگاھی كه از آن به منظور ارسال داده از يك نقطه به نقطه ديگر استفاده می شـود  ،دسـتگاه شـبكه ای اطـالق مـی
گردد .روتر ،سوئيچ  ،ھاب و فايروال نمونه ھائی در اين زمينه می باشند  .به دستگاه ھائی نظير ايـستگاه ھـا  ،سـرويس
دھندگان و چاپگرھا  ،دستگاه ھای  endpointگفته می شود .

از كجا می بايست شروع كرد ؟

برای شروع می بايست در ابتدا از دستگاه ھا و يا نقاطی شروع نمود كه شبكه را به دنيای خـارج متـصل مـی نمايـد  .در
اين رابطه الزم است نحوه اتصال ھر يك از دستگاه ھای شبكه ای و يا  endpointمشخص گردد مثال" :



دنبال كردن كابل ورودی از شركت ھای مخابراتی و داده به CSU/DSU



دنبال كردن كابل  CSU/DSUبه روتر



دنبال كردن كابل ورودی به روتر و نحوه ارتباط ْآن با ھاب و يا سوئيچ



و ...

پس از شناسائی ھر دستگاه  ،می بايست آنان را بر اساس يك فرآيند خاص نامگذاری و از برچـسب ھـای مخـصوص ايـن
كار بر اساس ضوابط زير استفاده نمود :



ايجاد يك مدل مشخص برای نامگذاری ھر برچسب ) ( label



عدم نامگذاری  labelبر اساس نام خانوادگی اشخاص



استفاده از برچسب در دو سر كابل



برچسب ھا را با خط خوانا نوشته تا امكان خواندن آنان به سادگی وجود داشته باشد .

ابزارھای الزم برای رسم نمودارھا

مستندات يك شبكه می تواند با بھره گيری از حداقل امكانات و يا استفاده از امكانات خاصی ايجاد گردد  .مـثال" در برخـی
موارد و با توجه به فرضيات و شرايط موجود می توان نمودارھا را به صورت دستی ايجاد و در مواردی ديگر از نـرم افزارھـای
مختص اين نوع عمليات نظير  visioاستفاده نمود  .بدبھی است استفاده از نرم افزارھای خـاص ،باعـث تـسھيل در فرآينـد
توليد و بھنگام سازی نمودارھا خواھد شد ولی ممكن است مسائل خاصی را نيـز بـه دنبـال داشـته باشـند  .پيچيـدگی ،
قيمت باال  ،آشنائی با نحوه استفاده از پتانسيل ھای موجود از جمله مسائل جانبی در ارتباط با بكـارگيری نـرم افزارھـای
مختص رسم نمودارھای شبكه ای است .

نمونه ھائی از نمودارھای فيزيكی شبكه

مھـــم نيـــست كـــه از چـــه ابـــزاری بـــرای رســـم ديـــاگرام ھـــا اســـتفاده مـــی گـــردد  ،مھـــم انجـــام ايـــن كـــار اســـت .
شكل زير  ،يك دياگرام فيزيكی را كه با استفاده از يك ابزار ساده ايجاد شده است را نشان میدھد .

شكل زير ،يك نمونه ديگر از دياگرام ھای فيزيكی را كه با استفاده از نـرم افزارھـای مخـتص ايـن كـار ايجـاد شـده اسـت را
نشان می دھد .

نمودار منطقی شبكه  :اين نوع دياگرام ھا با اطالعـات اليـه ھـای بـاالتر نظيـر پروتكـل ھـا و برنامـه ھـا سـروكار دارنـد .
دياگرام ھای منطقی  ،جزئيات اطالعات مربوط به نحوه عبور ترافيك از يك دستگاه به دستگاه ديگر را نظير روتينـگ نمـايش
می دھند  .در شكل زير يك نمونه دياگرام منطقی نشان داده شده است .

مرحله دوم  :جمع آوری اطالعات دستگاه ھا ) سخت افزارھا و اطالعات پيكربندی (

در اين مرحله اطالعات ) سخت افزاری و پيكربندی ( ھر يك از دستگاه ھـای موجـود جمـع آوری و ثبـت مـی گـردد  .بـدين
منظور می توان از نرم افزارھای متعددی استفاده نمود  .در اين مرحله  ،اطالعـات زيـر مـی بايـست جمـع آوری و مـستند
گردد .

الف ( اطالعات سخت افزارھای  :اطالعات زير را می بايست برای ھر يـك از دسـتگاه ھـای شـبكه ای  ،ايـستگاه ھـا
،سرويس دھندگان و چاپگرھا مستند نمود .



نوع و مدل سخت افزار



شماره سريال



تعداد پورت ھا



نوع و مدل كارت شبكه



آدرس MAC



نوع اتصاالت ) مثال" ( RJ45

ب ( اطالعات پيكربندی  :مستندات اطالعات پيكربندی بسيار مھم تر از اطالعات سخت افزار است  .سـخت افزارھـا را
می توان  ،در صورت بروز يك مشكل خاص  ،در نھايت تعويض نمود ولی از دسـت دادن اطالعـات مربـوط بـه يـك پيكربنـدی
استاندارد و يا سفارشی يك سيستم ممكن شرايط استفاده و ادامه فعاليت را از آن سلب نمايد  .بدين منظور الزم اسـت
فرآيند مستند سازی اطالعات پيكربندی ھر دستگاه با لحاظ نمودن موارد زير دنبال گردد :



چاپ نسخه ھائی از فايل ھای پيكربندی



نگھداری نسخه ھائی از فايل ھای پيكربندی بر روی ساير رسانه ھای ذخيره سازی و يا يك سرويس دھنده ديگر



مستند سازی پيكربندی برخی از نرم افزارھای خاص و حياتی

در اين مرحله ،می بايست اطالعات مربوط به پروتكل ھائی نظير  TCP/IPو سـرويس دھنـدگانی نظيـر  DNSو  DHCPنيـز
مستند گردد .

