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 مقدمه

صلی از یکی هادارایی مدیریت سر در مختلف هایسازمان هایدغدغه ترینا ست جهان سرا  به کنترل و ریزیبرنامه فرآیند شامل دارایی مدیریت .ا

ست سازی نگهداری، کردن، عملیاتی آوردن، د سب یا سازمان یک فیزیکی هایدارایی انداختن دور و نو  از سازمانبه عبارت دیگر  .شودمی کار و ک

 اسککتراتکیک هایبرنامه سککازیپیاده هدف با دارایی عمر چرخه طی در را فیزیکی هایدارایی عملکرد و هاریسککک ها،هزینه ،مدیرتی دارایی طریق

 افزایش را هادارایی کنترل سکک   و ردیابی امکان تا کندیم کمک سککازمان به IT یهادارایی مدیریت . نمایدمی مدیریت و ریزی برنامه سککازمان،

صمیمات بهتری اتخاذ نمایندسازمان کمک میمدیران به  نهایت در و دهد سبب  کند تا ت  .گرددمی هزینه و زمان در جویی صرفهو از این طریق 

صد آنی دارایی سایی تغییرات داراییها، پیشمدیریت دارایی مزایایی همچون ر شنا شت.بینی هزینه و بودجه،  در این  ها و .. را به همراه خواهد دا

اندازی سککامانه مدیریت دارایی یکپارچه در دانشککگاه نموده اسککت. در این دسککتورا عمل مار و فناوری اطالعات اقدام به خرید و راهآراسککتا مدیریت 

 سامانه ارائه شده است.این اندازی و همچنین راهنمای کار با راه مراحل

 هدف

 باشد.میهای دانشگاه اندازی و کار با سامانه مدیریت داراییراهجهت  جامع و راهنمایتدوین دستورا عمل هدف از این مستند 

 دامنه کاربرد

 های دانشگاه و مراکز تابعه آنکلیه دارایی شناسایی و ثبتقابل استفاده جهت  

 مراحل کار

 داناکالینت در اکتیودایرکتوری agentقرار دادن  .1

 انجام تنظیمات مربوط به داناکالینت .2

 های خارج از دامنهداناکالینت بر روی کالینتنصب  .3

 هاچانجام تنظیمات پویش خودکار شبکه برای شناسایی روترها و سویی .4

 انجام و زمانبندی پویش خودکار .5

 اند.که بصورت خودکار پر نشده اضافه شده هایویرایش فیلدهای مربوط به دارایی تکمیل و .6

 با ورود دارایی یا بصورت دستی هاداراییافزودن سایر  .7
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 دارایی جدید  ایجاد

 :برای ایجاد یک دارایی جدید روش های مختلفی وجود دارد که عبارتند از

 ایجاد دارایی به صورت دستی 

 ایجاد دارایی با پویش شبکه 

 ایجاد دارایی با استفاده از ابزار دانا کالینت 

  هاداراییایجاد دارایی با ایمپورت  

  یبه صورت دست ییدارا جادیا
 :دیعمل کن ریز بیبه ترت دیجد ییدارا کی جادیا یبرا

 دیکن کیکل هادارایی تیریمد یمنو یاطالعات شده و رو یبخش فناور وارد. 

 صد ا ی. برادیمورد نظر خود را در منو انتخاب کن ییدارا نوع  دیکن کیکل هادارایی یمنو یرو دیدار دیسرور جد ای وتریکامپ کی جادیمثال چنانچه ق

 .دیشو هاداراییتا وارد صفحه فهرست 

 دیرا انتخاب کن وتریکامپ یو ا گو دیکن کیکل دیدر کنار دکمه جدفلش عالمت  یرو.  

 دیاستفاده کن هادارایی ریسا یاز ا گو توانیدمی رهیرک و غ روال،یروتر، فا چ،یمانند سوئ هاداراییانواع  ریسا جادیا یبرا. 

 
  :نکات

 ستم با سرور و کامپیوتر نوع از دارایی ایجاد برای صیه قویا ویندوز، عامل سی ستفاده کالینت دانا ابزار یا و شبکه پویش روش از شودیم تو  تا کنید ا

 . کند پیدا افزایش کار این انجام دقت و سرعت

https://support.danapardaz.net/Dana/Kb/11033-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F#t1
https://support.danapardaz.net/Dana/Kb/11033-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F#t2
https://support.danapardaz.net/Dana/Kb/11033-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F#t3
https://support.danapardaz.net/Dana/Kb/11033-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F#t4
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 صورت به آنها ایجاد و شودیم انجام کالینت دانا ابزار یا و شبکه پویش طریق از یافزارسخت اجزاء و افزارهانرم جانبی،  وازم ایجاد معمول طور به 

 .بود خواهد زمانبر دستی،

  شبکه شیبا پو ییدارا جادیا

 تواندیشبکه م شیتحت شبکه است. پو زاتیها و تجه، سروررهاوتیکامپ ییشناسا یدانا برا افزارنرم از امکانات  یکی(، Network Discoveryشبکه ) شیپو

ست صورت د صورت زمانبند ایو  یبه  صورت پذیشده )دوره ا یبه   افزارنرمدر  بالکه ق دیجد زاتیو تجه هامستیس د،یکن یم شیشبکه خود را پو ی. وقتردی( 

شته اند به عنوان دارا س شوندیم جادیا دیجد ییوجود ندا سان ستمیو چنانچه از قبل در  شند، بروز ر  و WMI کار را با دو پروتکل نیدانا ا .شوندیم یوجود با

SNMP   دیعمل کن ریز بیشبکه به ترت شیپو یبرادهد.  یانجام م: 

 :دیعمل کن ریز بیبه ترت دیجد پویش کی جادیا یبرا

 دیکن کیکل هادارایی تیریمد یمنو یشده و رو  یفناور یمنو وارد. 

 دیشبکه را در منو انتخاب کن شیپو نهیگز. 

 دیکن کیکل دیدکمه جد یشبکه، رو شیصفحه فهرست پو در. 

 دیکن کیفرم کل یدر باال شیدکمه پو یو سپس رو دیالزم را وارد کن ماتیو تنظ اطالعات. 
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  نتیبا ابزار دانا کال ییدارا جادیا

به سرور دانا  ستمیس یافزارنرمو  یافزارسختآن ارسال مشخصات  یاصل فهیاست و وظ ندوزیوهایلعام ستمیس یابزار کوچک قابل نصب بر رو کی نتیکال دانا

ست. ا ست توانیدمیابزار را  نیا صورت د صب کن یرهاوتیکامپ یبر رو یرکتوریدا ویاکت قیاز طر ایو  یبه  شده،  نتی. دانا کالدیشبکه ن شخص  صل م در فوا

س صات  شخ س ستمیم صورت رد کندیم یرا برر سال مسرور دانا  یاطالعات را برا ر،ییهر گونه تغ یابیو در   دیجد ستمیس کی یرو نتیدانا کال یوقت .کندیار

 .شودیم جادیا ستمیآن س یبه صورت خودکار برا دیجد ییدارا کینصب شود که اطالعات آن قبال در دانا ثبت نشده باشد، 

  هادارایی مپورتیبا ا ییدارا جادیا

 افزارنرم کیرا از  هادارایی دیکه قصد دار یزمان ایو  دیدار اریخود در اخت یهاداراییاز  یفهرست. چنانچه دیکن مپورتیخود را در دانا ا یهادارایی توانیدمی شما

 است.  یکاربرد اریروش بس نیا د،یبه دانا منتقل کن گرید

 :دیعمل کن ریکار به روش ز نیا یبرا

 دیکن کیکل هاهداد تیریمد یمنو یو رو دیوارد شو افزارنرم یبخش راهبر به. 

 دیکن کیکل دیدکمه جد یفهرست رو یو سپس در باال دیکن کیداده کل مپورتیا یمنو یرو. 

 دیکن یو الزم است مراحل آن را ط شودیباز م لیاز فا مپورتیا پنجره. 

 

  نکات:

 ابزار دانا  ایشکبکه و  شیاز روش پو شکودیم هیتوصک ایقو ندوز،یعامل و سکتمیو سکرور با سک وتریاز نوع کامپ ییدارا جادیا یبرا

 کند.  دایپ شیکار افزا نیتا سرعت و دقت انجام ا دیاستفاده کن نتیکال

 و  شودیانجام م نتیابزار دانا کال ایشبکه و  شیپو قیاز طر یافزارسختو اجزاء  افزارهانرم ،ی وازم جانب جادیطور معمول ا به

 زمانبر خواهد بود. ،یآنها به صورت دست جادیا
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 پویش شبکه

 شبکه شیپوهایلپروتک

 پروتکل WMI: پروتکل (Windows Management Instrumentation) ستفاده  ندوزیو هایلعام ستمیس یفقط بر رو قابل ا

ست و مز س تیا ستر ست. برا ستمیس یافزارنرمو  یافزارسختکامل به اطالعات  یآن د ست شیپو یا سرور هانشیورک ا  ندوز،یو یهاو 

 .دیپروتکل استفاده کن نیاز ا شودیم هیتوص

 پروتکل SNMPشککبکه که از پروتکل  هایتکامپونن ریو سککا هالروای، فارها، روت هاچیشککبکه مانند سککوئ زاتیتجه شیپو ی: براSNMP 

شت ستفاده کن نیاز ا کنندمی یبانیپ سط  ی. اطالعاتدیروش ا سبت به  شوندیخوانده م SNMPکه تو ستند پس بر رو WMIن  یکمتر ه

 .دیاستفاده کن WMIآن از  یو بجا دیروش استفاده نکن نیاز ا ستبهتر ا ندوزیو هایلعام ستمیس

 نکات

 ستفاده از پروتکل یبرا ست که بر رو WMI ا ش (Administrator) یهدف مجوز راهبر یهامستیس یالزم ا شته با که چنانچه  دی. دقت کندیدا

 .دیاستفاده کن توانیدمی وکال(  ری)غ یرکتوریدا ویاکت هایتاست، فقط از اکان نیشبکه شما دام

 یهاهاز همه نسخ دانا SNMP V1, V2, V3 کندیم یبانیپشت. 

  بکهش یهازمجو فیتعر

 :دیعمل کن ریبه روش ز نکاریا ی. برامیکن فیشبکه را تعر یهازالزم است ابتدا مجو م،یشبکه استفاده کن شگریاز پو میبتوان نکهیاز ا قبل

 یهالماژو یراهبر < یراهبر یمنو وارد< ITIL  دیشبکه شو شیپو ماتیتنظ. 

 دیکن کیکل دیدکمه جد یفهرست در صفحه باز شده رو یو در باال دیکن کیشبکه کل یهازمجو یمنو یرو. 

 پروتکل ندوزیو هایلعام سککتمیسکک شیپو یبرا د،یمجوز را انتخاب کن نوع WMI نوع Windows از  یکیصککورت  نیا ریو در غ دیرا انتخاب کن

 .دیرا انتخاب کن SNMP یهاهنسخ

 شودیاستفاده م افزارنرمانتخاب مجوز در  یعنوان برا نی. از ادیمجوز خود وارد کن ینام د خواه برا کیعنوان  لدیف در. 

 دیکن کیفرم کل یدر باال رهیدکمه ذخ یرو انیو در پا دیرا وارد کن رهیو غ یتیونیرمز عبور، کام ،یاطالعات درخواست شده مانند نام کاربر ریسا. 

 شبکه  شیپو دیجد اتیعمل ایجاد

 :دیعمل کن ریشبکه، طبق مراحل ز شیپو دیجد اتیعمل کی جادیا یبرا

 دیکن کیکل هادارایی تیریمد یمنو یرو یفناور یمنو از. 

 دیکن کیکل دیدکمه جد یشبکه رو شیصفحه فهرست پو یو در باال دیکن کیشبکه کل شیپو یمنو یرو. 

 دیکن کیکل شیپو ایو  رهیدکمه ذخ یو رو دی، اطالعات الزم را وارد کنشودیکه در ادامه داده م یحاتیبا توض م ابق. 
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  شبکه شیپو ماتیتنظ

 :دیتوجه کن ریشبکه به موارد ز شیپو ماتیانجام تنظ یبرا

 .نام د خواه است کی یدارا شیپو اتیعمل هر :شیپو نام

 :باشد ریز یهاهنیاز گز یکی تواندیشبکه م شیپو هدف :هدف

 حاتیتوض هاهنیگز

 .دیاستفاده کن نهیگز نیاز ا دیکن شیرا پو IP آدرس کیفقط  دیخواه یکه م یزمان  تک آدرس 

خواهد کرد. در  شیآن محدوده را پو یو دانا همه آدرس ها دیکن نییتع شیپو یرا برا IP رِنج آدرس کی توانیدمیشما   محدوده آدرس 

 .نشوند شیتا پو دیاز آدرس ها را به عنوان استثنا مشخص کن یبرخ توانیدمیحا ت شما  نیا

 .دیروش استفاده کن نیاز ا د،یرا دار هامستیاز س یتعداد مشخص شیکه قصد پو یدر صورت  مشخص شده یآدرس ها 

 ریزمان امکان پذ کیبا هر دو روش در  شیکه پو دیدقت کن Windows ایاسککت و  SNMP شککما از نوع شیکه پو دیکن مشککخص :شیپو نوع 

 نیست.

 .دیمجوز مربوطه را انتخاب کن ش،یتوجه به نوع پو با :شیپو مجوز

ست س ت ساز با :Ping هدف به روش یهامستیارتباط با  شروع عمل نه،یگز نیا یفعال  ، ابتدا آدرس هدف هاداراییاز  کیهر  شیپو اتیقبل از 

هدف  ستمیبودن س ریاز دسترس پذ نانیکار اطم نی. هدف از اشودیشروع م شیپو اتیشود، عمل افتیکه پاسخ در یو تنها در صورت شودیم نگیپ

شروع پو ست و به طور قابل مالحظه ا شیقبل از  ساز پس .شودیم شیپو اتیسرعت عمل شیافزا بموج یا تعداد  توانیدمی نهیگز نیا یاز فعال 

 .شودیم هیتوص ms 2000و زمان پاسخ  2 نگی. تعداد پدیکن نییرا تع (Ping Timeout) نگیزمان پاسخ مجاز پ زیو ن (Ping Count) نگیپ



 

8 

 راهنمای کار با سامانه مدیریت دارایی 

شده یهاافزارنرماطالعات  خواندن صب  ست همه  نهیگز نیکه ا یصورت در :ن شد، فهر شده بر رو یافزارهانرمفعال با صب  هدف  ستمیس ین

صورتشودیشبکه م شیپو ندیشدن فرآ یسربار و طوالن جادیموجب ا افزارهانرمکه خواندن  دی. دقت کنشودیم رهیو ذخ یفراخوان  ی، پس تنها در 

 .دیرا فعال کن نهیگز نیا د،یدار ازیکه به آن ن

و موس خوانده  بوردیک تور،یشامل مان یفعال باشد، مشخصات  وازم جانب نهیگز نیکه ا یصورت در :موس – بوردیک -توریمشخصات مان خواندن

صح ی. براشودیم صات  شخ ست آوردن م ست درا  یبد سازنده و مدل الزم ا صوص )غ یرهاویمانند نام   هامستیس ی وازم بر رو نی( ایعموم ریمخ

 .نصب شده باشد

سخ افتیدر یانتظار برا زمان ارسککال شککده به  WMI و SNMP هایتپاسککخ به درخواسکک افتیدر یکه دانا برا کندیم نییپارامتر تع نیا :پا

مقدار معموال  نیمناسب ا ییشبکه با کارا کیاست و در  هیثان 10فرض  شیپارامتر به صورت پ نیهدف چه مدت منتظر بماند. مقدار ا یهامستیس

 .است یکاف

ابتدا فرم  دیبا دیرکورد جد جادیو هنگام ا دیکن یفرم طراح نیچند تیهر موجود یبرا توانیدمیدانا شککما  افزارنرم در :با فرم دیجد ییدارا جادیا

فرم مورد نظر خود را  توانیدمیپارامتر  نی، با اکندیم جادیا ییرکورد از نوع دارا زیشکککبکه ن شکککگریاز آنجا که پو د،یمورد نظر خودتان را انتخاب کن

سا وتریفرض دو فرم به نام کامپ شیصورت پ به .دیانتخاب کن شما  هادارایی ریو  ساس  یگرید دیجد یهامفر توانیدمیدر دانا وجود دارد، ا بته  بر ا

 .دیرا انتخاب کن وتریاست، فرم کامپ Windows شما از نوع شیمثال اگر پو ی. برادیکن جادیخود ا ازین

شود به ساز با :صورت خودکار اجرا  صورت خودکار انتخاب کن شیپو یبرا یزمانبند کی توانیدمی نهیگز نیا یفعال   نی. در ادامه ادیشبکه به 

 .شودیداده م  یشبکه به صورت خودکار توض شیم لب پو

 هر در تا کنید مشکککخص را شکککبکه پویش تنظیمات توانیدمی شکککما شکککبکه پویش تنظیمات قسکککمت در و ITILهایلماژو راهبری بخش در:نکته

 .باشید نداشته هانآ دهی مقدار به نیاز پویش هایتعملیا
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  پویش شبکه به صورت دستی

روی دکمه پویش کلیک کنید تا عملیات پویش در همان  توانیدمیرا معرفی کردیم،  هاندر صککفحه پویش شککبکه، پس از انجام تنظیمات الزم که آ

 . با توجه به پروتکل انتخاب شدهکندیده ماستفا (Multi-Threading)  حظه آغاز شود. دانا برای تسریع فرآیند پویش از مکانیسم چند رشته ای

WMI یا SNMPرا فراخوانی و در پایگاه داده سککیسککتم ذخیره  هانو اطالعات آ کندیی هدف درخواسککت ارسککال مهام، دانا به هر یک از سککیسککت

 .کندیم

و برای  شککودیباشککد یک دارایی جدید ایجاد مدر عملیات پویش، در صککورتی که سککیسککتم هدف قبال به عنوان دارایی در پایگاه داده وجود نداشککته 

  .شودیبروز رسانی م هانیی که از قبل در سیستم وجود داشته باشند اطالعات آهادارایی

 .شودینم استفاده Dana Network Discovery سرویس از و شودیم انجام( IIS Service) دانا وب سرویس توسط دستی صورت به پویش:نکته

  زمانبندی طبق خودکار صورت به شبکه پویش

ستی صورت به توان می را شبکه پویش  انجام خودکار صورت به دیگری زمان در تا کرد زمانبندی را آن یا و داد انجام پویش دکمه روی کلیک با د

شه دانا شده، زمانبندی پویش کمک به. شود سانی روز به را هادارایی اطالعات همی ستی و موردی صورت به پویش به نیاز و کندیم ر  نخواهید د

شت شرفته تنظیمات در شده، زمانبندی صورت به پویش انجام برای. دا صویر با م ابق پویش پی  انتخاب را شود اجرا خودکار صورت به گزینه زیر ت

 .کنید کلیک ذخیره دکمه روی و کنید

 

 :کنید توجه زیر موارد به شده زمانبندی پویش خصوص درنکات: 
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 سرویس توسط شده زمانبندی صورت به پویش اجرای Dana Network Discovery بودن اجرا حال در از بنابراین. پذیرد می صورت 

 .شد نخواهد انجام خودکار صورت به پویش عملیات سرویس این توقف صورت در. کنید حاصل اطمینان دانا سرور روی بر سرویس این

 باشند نداشته همپوشانی یکدیگر با پویش هایتعملیا اجرای زمان که کنید دقت شبکه، سربار ایجاد از جلوگیری برای. 

 شودیم داده نمایش شبکه پویش فهرست در شبکه پویش عملیات اجرای آخرین زمان. 

 صویر با م ابق کار این برای. کنید فعال غیر را شده زمانبندی پویش هایتعملیا توانیدمی شما ست در زیر، ت  عملیات شبکه، پویش فهر

 عملیات کار این انجام با. کنید انتخاب را سککازی فعال غیر گزینه و کنید کلیک سککایر دکمه روی و کنید انتخاب را خود نظر مورد پویش

 .شد نخواهد اجرا پویش

  شبکه پویش سوابق و نتایج مشاهده

 :کنید عمل زیر ترتیب به شبکه پویش سوابق مشاهده برای

 کنید کلیک هادارایی مدیریت منوی روی و شده اطالعات فناوری بخش وارد. 

 کنید کلیک نظر مورد پویش عملیات عنوان روی شبکه پویش فهرست در و کنید کلیک شبکه پویش منوی روی. 

 کنید کلیک اجرا سوابق تب روی شده باز صفحه در. 

 موفق، نا و موفق نتایج پوشش، تحت های آدرس اجرا، زمان توانیدمی شما ،شودیم داده نمایش شما به پویش عملیات های اجرا از فهرستی اینجا در 

سانی بروز و شده ساخته جدید یهادارایی تعداد شاهده را شده ر شاهده برای. کنید م  کلیک هانآ اجرای زمان روی ها پویش از یک هر جزئیات م

 .کنید

 

 ابزار داناکالینت

  شبکه پویشگر و کالینت دانا عملکرد تفاوت

 را یکسانی اطالعات ها روش این دو هر. است شبکه تحت تجهیزات مشخصات خودکار آوری جمع برای متفاوت روش دو دانا، شبکه پویشگر و کالینت دانا 

 :کنید توجه زیر موارد به روش دو این تفاوت بهتر درک برای. است متفاوت هانآ عملکرد روش تنها و دهند می قرار شما اختیار در

o پروتکل دو با دانا و شودیم شروع دانا سرور توسط شبکه پویش عملیات SNMP یا WMI هانآ اطالعات و شده متصل شبکه یهامسیست به 

ست بدیهی ،کندیم آوری جمع را ست الزم روش این در که ا سی هدف های IP Address به دانا سرور ا ستر شته د شد دا سط ارتباط و با  تو

 .باشد نشده بالک هامسیست خودهایلفایروا یا و راه سرهایلفایروا
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o طریق از دانا سرور با که هستند رهاسرو و رهاکامپیوت این و نیست دانا سرور ارتباط، کننده شروع کنید، می استفاده کالینت دانا از وقتی API 

سال دانا به HTTPs یا HTTP پروتکل با را اطالعات و کنندمی برقرار ارتباط ست الزم نیز روش این در. کنندمی ار شته اطمینان ا شید دا  که با

 .باشند داشته دسترسی دانا سرور به توانند می شبکه در نظر مورد یهامسیست همه

o و کندیم ارسال دانا سرور برای را اطالعات باشد شده گرفته صورت تغییری که صورتی در تنها و کندیم توجه سیستم تغییرات به کالینت دانا 

 .کندیم ایجاد کمتری سربار شبکه پویشگر به نسبت

o و هاچسوئی مانند شبکه تجهیزات و لینوکسهایلعام سیستم شناسایی برای و است نصب قابل ویندوزهایلعام سیستم روی بر فقط کالینت دانا 

 .کنید استفاده SNMP پروتکل و شبکه پویشگر روش از باید رهاروت

 نیاز برای ابزار داناکالینت مورد فایروال دسترسی

 هایلپروتک از دانا سرور به اتصال برای کالینت داناHTTP یا HTTPs در شده گرفته صورت تنظیمات طبق IIS است الزم بنابراین. کندیم استفاده 

ستند 443 یا 80 فرض پیش صورت به که شده تنظیم هایتپور ،IIS در شده گرفته صورت Binding با م ابق سط ه  ییرهاسرو و رهاکامپیوت تو

 .باشند دسترسی قابل دارند کالینت دانا که

 صب زمان در سیده دانا سرور URL آدرس شما از کالینت، دانا ن سی با برابر دقیقا آدرس این و شودیم پر ست آدر سی برای که ا ستر  از دانا وب به د

 .کنید می استفاده آن

 کالینت دانا تنظیمات انجام نحوه

 :کنید عمل زیر ترتیب به کالینت دانا تنظیمات انجام برای

 کنید کلیک دارایی تنظیمات منوی روی و شوید افزارنرم راهبری بخش وارد. 

 کنید انتخاب را کالینت دانا تنظیمات گزینه سپس. 

 ذخیره دکمه روی و دهید انجام شکککودیم پرداخته آن به ادامه در که توضکککیحاتی با م ابق را الزم تنظیمات 

 .کنید کلیک
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 :کنید توجه زیر توضیحات به تنظیمات انجام برای

 شده نصب هایافزارنرم اطالعات خواندن

شد، فعال گزینه این که صورتی در ست با صب یافزارهانرم همه فهر ستم روی بر شده ن سال دانا سرور به سی  خواندن که کنید دقت. شودیم ار

 .کنید فعال را گزینه این دارید، نیاز آن به که صورتی در تنها پس ،شودیم سربار ایجاد موجب افزارهانرم

 موس – کیبورد -مانیتور مشخصات خواندن

شد، فعال گزینه این که صورتی در صات با شخ ست برای. شودیم خوانده موس و کیبورد مانیتور، شامل جانبی  وازم م صات آوردن بد شخ  صحی  م

 .باشد شده نصب هامسیست روی بر  وازم این( عمومی غیر) مخصوص یرهادرایو است الزم مدل و سازنده نام مانند

 اطالعات ارسال زمانی فاصله

 72 فرض پیش صورت به مقدار این. کند ارسال دانا سرور برای را سیستم مشخصات یکبار وقت چند هر کالینت دانا که کنید تعیین توانیدمی شما

 در تنها و کندیم مقایسه بود کرده ارسال سرور برای که مشخصاتی آخرین با را سیستم مشخصات کالینت دانا یکبار روز سه هر یعنی است، ساعت

 .کندیم ارسال دانا سرور به را اطالعات باشد شده داده رخ تغییری که صورتی

 سرور از تنظیمات دریافت زمانی فاصله

 را هانآ بود کرده تغییر تنظیمات اگر تا بزند سککر دانا سککرور به یکبار وقت چند هر کالینت، دانا رسککان بروز سککرویس که کندیم تعیین پارامتر این

 ارسال زمان از و نباشد طوالنی خیلی زمان این که است بهتر. کند آپدیت  وکال سیستم روی و دریافت را آن بود جدید نسخه اگر یا و کند دریافت

 .باشد کمتر اطالعات
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 فرم با جدید دارایی ایجاد

 انتخاب را خودتان نظر مورد فرم ابتدا باید جدید رکورد ایجاد هنگام و کنید طراحی فرم چندین موجودیت هر برای توانیدمی شکککما دانا افزارنرم در

 .کنید انتخاب را خود نظر مورد فرم توانیدمی پارامتر این با ،کندیم ایجاد دارایی نوع از رکورد نیز کالینت دانا که آنجا از کنید،

ساس بر دیگری جدید یهامفر توانیدمی شما ا بته دارد، وجود دانا در هادارایی سایر و کامپیوتر نام به فرم دو فرض پیش صورت به  ایجاد خود نیاز ا

 .کنید

  ستمیس ییکتای صیتشخ
 ریو غ یتکرار یهادارایی جادیاز ا یریجلوگ یبرا د،یکن یاسککتفاده م نتیکه از دانا کال یزمان ایشککبکه و  شیپو اتیدر عمل هادارایی ییکتای  یصککح صیتشککخ

 برخوردار است. ییباال تیاز اهم یواقع

 :دیعمل کن ریز بیکار به ترت نیا ی. برادیرا مشخص کن شیپو اتیدر عمل ستمیس ییکتای صیروش تشخ توانیدمیشما 

 هایلماژو یوارد راهبر یراهبر یمنو درITIL دیشو. 

 دیکن کیشبکه کل شیپو ماتیتنظ یمنو یرو سپس.  

 دیروش مورد نظر خود را انتخاب کن ستم،یس ییکتای صیشبکه در بخش نحوه تشخ شیپو ماتیصفحه تنظ در. 

 ستمیبر اساس نام س

شخ یفرض دانا برا شیروش پ نیا ست. در ا هادارایی ییکتای صیت س نیا صورت کندیتوجه م ستمیروش، دانا فقط به نام  س یو در   ییدارا ستمیکه نام 

 .شودیم یانبروز رس ییو اگر هم وجود داشته باشد اطالعات آن دارا شودیم جادیا دیجد ییدارا کیداده وجود نداشته باشد،  گاهیشده قبال در پا شیپو

شما نام  یباشد و  financeSrv.domain.com ممکن است ستمیمثال نام س یممکن است متفاوت باشد، برا ییو نام دارا ستمیکه نام س دیکن دقت

 .است که مهم است ستمینام س نیندارد و ا ستمیس ییکتای صیبر تشخ یریتاث یی. در واقع نام دارادیداده باش رییتغ یرا به سرور ما  ییدارا

 : نکات

در  ستمیالزم است نام س د،یده یم رییدستگاه را در شبکه تغ ای وتریکامپ کینام  یکه وقت دیتوجه داشته باش دی، باشودیروش استفاده م نیکه از ا یزمان

نا را هم تغ افزارنرم  نیدر ا د،یا ادهد رییتغ sales1.domain.com را به hr1.domain.com به نام وتریکامپ کینام  دی. مثال فرض کندیده رییدا

 به نام دیجد ییدارا کی یبعد شیتا در پو دیده رییتغ دیبه نام جد زیمربوطه در دانا را ن سکککتمینام سککک دیبا وترینام کامپ رییحا ت بالفاصکککله پس از تغ

sales1.domain.com نشود جادیا. 

شبکه  SNMP که با ی+ نام دامنه ( و در صورت وتریاست )نام کامپ ستمیس FQDN برابر با نام ستمینام س دیکن یم شیشبکه را پو WMI قیاز طر یوقت

 .است SysName برابر با دیکن شیرا پو
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 یافزارسختاساس شناسه  بر

س یروش بجا نیا در شخ یبرا یافزارسختکد  کیاز  ستمینام  ستفاده م ستمیس ییکتای صیت  و UUID یهامدو پارامتر با نا بیکد از ترک نی. اشودیا

MAC Address  شخصاتداده شود، چون م رییدر شبکه تغ وتریکه نام کامپ یدر صورت وهیش نی. در اشودیم جادیا شودیهدف خوانده م وتریکه از کامپ 

خت نان  رییتغ یافزارسککک نا همچ تاینکرده اسکککت، دا هد. برا یم صیرا تشکککخ سکککتمیسککک ییک ثال مثال فرض کن ید نام وتریکامپ کینام  دیم  به 

hr1.domain.com را به sales1.domain.com یافزارسککختمجدد شککبکه دانا به کمک شککناسککه  شیپو نیحا ت در او  نیدر ا د،یداده ا رییتغ، 

 .دهد یم رییتغ دیکرده و نام آن را به نام جد ییاسارا شن ییدارا

 :نکات

سه  یزمان شنا ستفاده م یافزارسختکه از  س م،یکن یا شبکه تغ ستمیاگر نام  س رییدر  شد، دانا هم نام  دهد و اگر  یم رییتغ دیرا به نام جد ستمیکرده با

 ییدارا کیکه  ندیبب دانا. در مثال فوق اگر کندیشماره اضافه م کی دیجد ستمیمشابه وجود دارد، به نام س ستمیبا نام س ییدارا کیداده  گاهیدر پا دینیبب

 .کندیثبت م sales1_1.domain.com را به صورت دیجد ستمیوجود دارد، نام س sales1.domain.com ستمیاز قبل با نام س گرید

سه  یصورت در شنا شد، قبل از ا گاهیدر پا ش،یشده در پو افتیدر یافزارسختکه  شته با س دیجد ییدارا جادیداده وجود ندا  گاهیدر پا زیرا ن ستمیدانا نام 

ستجو م س کندیداده ج شد، دارا افتیهم  ستمیو اگر نام  س شودیساخته م دیجد یین س افتی ستمیو اگر نام  سه  شودیم تیآپد ستمیشد، آن  شنا و 

 .شودیبه آن اضافه م یافزارسخت

  نتیبا دانا کال ستمیس ییکتای صیروش تشخ نییتع

را  ییمشخصات دارا نتیصورت که ابتدا دانا کال نیباشد. بد یدانا م افزارنرم API قیاز طر نتیدانا با ابزار دانا کال افزارنرم نیبه ذکر است که ارتباط ب الزم

سال م API یبرا صب م ستمیس کی یرو نتیکه ابزار دانا کال ی. هنگامکندیدانا ار سال م ادان API، همه اطالعات را به شودین سکندیار  ستمی. حال نام 

شده در ب سال  شت  هادارایی نینام ب نیو اگر ا کندیموجود چک م یهادارایی نیار شت،  ییو اگر آن دارا کندیثبت م دیجد ییدارا کیوجود ندا وجود دا

 یقرار م سککتمیسکک ییکتایمالک  ییدارا IDپس  نیگرداند. حال از ا یبر م نتیدانا کال یرا برا وردرک IDو  کندیم یرا در دانا بروز رسککان ییاطالعات دارا

 .ردیگ

  ییدارا راتییتغ خچهیمشاهده تار

 ییدهند به آن دارا صیرا تشخ یراتییو اگر تغ کنندمیرا رصد  ییبه صورت هوشمند مشخصات دارا نتیابزار دانا کال ایشبکه و  شگریکه اشاره شد، پو همان ور

ضافه  رییتگ با عنوان تغ کی صوکنندمیکرده ا شاهده م ریز ری. همان ور که در ت ست  رییبا تگ تغ ندبوده ا رییتغ یکه دارا ییهادارایی د،یکن یم کرده در فهر

 که مشاهده شده است. یبار نیاز آخر ییکه دارا دیگو یتگ به شما م نی. اشوندیداده م شینما
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 نهیو گز دیکن کیکل ریدکمه سککا یرو بونیر یهاهو در دکم دیمورد نظر خود را انتخاب کن ییداشککته اسککت، دارا یراتییچه تغ قایدق ییدارا دینیبب نکهیا یبرا

 . دیرا انتخاب کن خچهیمشاهده تار

 

قابل مشککاهده  رییتغ اتیجزئ نهیهر گز یرو کیکه با کل شککودیداده م شینما ییدارا راتییاز تغ یخط زمان کی دیکن یمشککاهده م ریز ریهمان ور که در تصککو

 است.
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ست گز راتییثبت تغ یبرا: نکته شد و همچن ییدارا تیموجود یبرا راتییتغ خچهیتار یثبت و نگه دار نهیالزم ا شده با مورد  یها لدیاز ف کیهر  یبرا نیفعال 

 فعال است. ییماژول دارا یفرض برا شیبه صورت پ نهیگز نی. ایینظر دارا

 داشبورد
 را تاننظر مورد های KPI و ،ها شاخص نیداتومی .بگذارد اشتراک به دیگران با نیاز صورت در و کند ایجاد داشبورد چند یا یک تواندیم دانا افزارنرم در فرد هر

 .را داد خودش خاص تنظیمات پنل هر و شده است تشکیل پنل تعدادی از داشبورد یک دهید. قرار داشبورد یک در جداول و نمودارها ازدیگری  انواع همراه به

 داد. تغییر را پنل هر اندازه همچنین و نمایش محل توان می

 داشبوردو حذف ایجاد 

 :کنید عمل زیر ترتیب به جدید داشبورد ایجاد برای

 شوید داشبورد منوی وارد 

 کنید انتخاب را جدید داشبورد گزینه سپس و کرده کلیک داشبورد نام روی شده، باز فرم باالی در. 

 کنید کلیک ذخیره دکمه روی سپس و کنید وارد را خود نظر مورد نام. 

 کلیک کنید.« افزودن پنل»برای این منظور بر روی دکمه  .کنید اضافه داشبورد به را نظر موردهایلپن تواندر ادامه می 
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 کلیک آچار آیکن روی داشبورد صفحه در  کار این برای. کنید حذف را داشبورد نیداتومی راحتی به شده ایجاد داشبورد به نیاز عدم صورت در

 .کنید انتخاب را حذف گزینه و کرده

  :نکات

 شودیم داده نشان نظر مورد کاربر به مربوطه، مجوزهای و الیسنس طبق داشبورد، در موجود هایپنل. 

 دارد وجود هالپن جاییجاب و سایز تغییر امکان داشبورد در . 

 بگذارد اشتراک به همکاران سایر با رو خودش های داشبورد تواندیم فرد هر . 

 شودیم داده نمایش مربوطه رکوردهای  یست داشبوردهایلپن روی بر کلیک با. 

 ندارد وجود سیستمی های داشبورد حذف امکان. 

 هاو مدیریت گزارش یریگ گزارش

 دانا در فرض پیش گزارش تعدادی .کندیم تهیه افزارنرم مختلف های بخش از متعددی آمارهای و گزارش که اسکککت ابزاری دانا سکککاز گزارش

ست شده تعریف شات این. ا شات به اگر. دهند می قرار شما اختیار در را مختلف های بخش مدیریت برای نیاز مورد اطالعات گزار  کامل گزار

  .بسازید را خودتان اختصاصی گزارش توانیدمی دارید احتیاج تری

 گزارشات مشاهده برای. دهد می قرار شما اختیار در را افزارنرم اصلی هایتموجودی مدیریت برای نیاز مورد اطالعات دانا، فرض پیش گزارشات

ست صفحه این در. شوید ها گزارش < گزارش وارد فرض پیش شات  ی ستفاده پر های گزارش. شودیم داده نمایش موجودیت تفکیک به گزار  ا

 برای مشاهده یا ویرایش گزارش بر روی ان کلیک کنید.. گیرد می قرار پرکاربرد گزارشات بخش در

بر روی دکمه جدید کلیک  ایجاد یک گزارشبرای  .کنید ایجاد جدید گزارشات یا کرده ویرایش را فرض پیش گزارشات توانیدمی نیاز صورت در

 هایتموجودی بین از را کنید تهیه گزارش آن اسکککاس بر خواهید می که موجودیتی و کرده انتخاب مناسکککبی عنوان خود گزارش برای نمایید.

صلی شی و ا ستم سفار ستفاده با. کنید انتخاب سی ساس بر را موجودیت های رکورد توانیدمی ساز فیلتر از ا  فیلتر خود، نظر مورد های فیلد ا

 .کنید
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 مراجعه نمایید. افزارنرمپایگاه دانش برای کسب اطالعات بیشتر به 

 

  


