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چکیده
مکانیابی خطا یکی از جنبههای اصلی مدیریت خطای شبکههای کامپیوتری است .از آنجا که خطاها در سیستمهای شبکه
میتوانند اجتناب ناپذیر باشند ،تشخیص سریع و دقیق آنها برای ثبات ،سازگاری و عملکرد یک سیستم ارتباطی مهم است.
بطور کلی عدم شناسایی به موقع علت و مکان دقیق خطاها در شبکههای کامپیوتری ،منجر به صدمه دیدن و از بین رفتن
مقادیر قابل توجهی از تجهیزات و اطالعات خواهد شد .با توجه به اهمیت موضوع مکانیابی محل و مکان دقیق خطا در
شبکه موضوع مهمی است که همواره محققان برای ارائه راه حلهای بهینه برای آن این موضوع را مورد توجه قرار میدهند.
بنابراین بایستی خطاها در یک شبکه مکانیابی شده و تعمیر شوند تا سالمتی شبکه حفظ شود .در این سمینار تکنیک های
مکان یابی خطا در شبکه های کامپیوتری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته شده است.
واژههای کلیدی :مکان یابی خطا ،نقص ،شبکه های کامپیوتری ،سیستم ارتباطی.
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فصل اول
مقدمه
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 1-1مقدمه
شبکههای ارتباطی در طولها به طور چشمگیری افزایش یافتهاند .افزایش پیچیدگی چالشهای جدی برای
عملیات سیستمهای مدیریت شبکه فراهم آورده است .یکی از مسائل اصلی در مواجه با یک سیستم
مدیریت شبکه ،بحث مدیریت خطا یا نقص است .بنابراین ،تشخیص و شناسایی خطاها به موقع برای
عملکرد قابل اعتماد شبکهها مهم است .سیستمهای مدیریت خطا برای تشخیص ،شناسایی ،مکانیابی و
مکانیزمهای بازیابی برای اصالح هر شرایطی که عملکرد شبکهها را کاهش میدهد ،تالش کنند] .[1خطاها
وقایع اصلی علت مشکالت شبکه هستند که میتوانند در شبکه رخ دهند .یک خطا یا نقص به ناتوانی یک
دستگاه یا سرویس برای عملکرد صحیح اشاره میکند .خطا یک جزء در یک شبکه است که میتواند باعث
خرابی سایر اجزاء شبکه شود .خطاها و شکستها ممکن است در اجزایی که از دستگاههای سخت افزاری
(مثال روترها ،لینکها) یا نرمافزارها استفاده میکنند (مانند سوء عملکرد در یک جدول مسیریابی ،وب
سرویس شکست خورده) رخ دهد .عالئم تظاهرات خارجی شکست در یک شبکه هستند .عالئم آشکار
شکست خارجی در یک شبکه هستند .عالئم را میتوان با روشهای مختلف مانند هشدارها در شبکه
مدیریت شده توسط مشاهادات انسانی یا با استفاده از مکانیزمهای نظارت مانند کاوش کردن تشخیص داد.
دستگاههای شبکه اغلب در صورت آالرمها اطالعیهها را هنگامی که هرگونه سوء عملکرد در شبکه را
میبینند ،ارائه میدهند .هشدار تنها نشان دهنده یک عمل غیر طبیعی با یک رفتار غیر ایده آل است به عنوان
مثال از دست دادن بستهها ،اتصال ناموفق یا شکست لینک است .بنابراین آالرمها به عنوان نشانههای
خطاهای احتمالی در شبکه در نظر گرفته میشوند .چالش مرتبط با استفاده از این آالرم برای تشخیص خطا
در شبکه این است که خطاهای واقعی میتوانند در هر نقطه از شبکه باشند .فرآیند مدیریت خطا معموال
شامل دو فعالیت میشود :تشخیص خطا و بازیابی خطا .تشخیص خطا شامل یه مرحله است :شناسایی خطا،
مکان یابی خطا و آزمایش است .تشخیص خطا فرآیندی از رعایت عالئم شبکه برای تعیین یک یا چند
شکست ممکن است که اتفاق بیفتد .مکانیابی خطا مجموعه از عالئم مشاهده شده برای تعیین نقص دقیق
در یک شبکه استفاده میشود .تست فرایند بازبینی کردن خطاهای تایید شده با چک کردن اجزای شناسایی
شده است .بازیابی خطا روند متوقف شدن خطا پس از شناسایی آن است .در میان سه مرحله تشخیص
خطا ،مکانیابی خطا به دلیل پیچیدگی آن مسئله اصلی میباشد.
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