Riverbed NetExpress
Monitorowanie wydajności sieci

Riverbed NetExpress łączy w jednym
urządzeniu monitoring ruchu sieciowego oparty o protokół NetFlow z funkcją
przechwytywania i analizy pakietów.
Dzięki temu umożliwia szczegółowy
wgląd w wydajność sieci i aplikacji i pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów, zanim zostaną zauważone przez
użytkowników sieci. Sprawdza przepustowość sieci, średnie opóźnienia na
łączach, wskazuje najbardziej aktywnych użytkowników, tworzy mapy zależności pomiędzy serwerami dostarczającymi aplikacje (Front-end Server,
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Web Server, SQL Server). Monitoruje
wydajność aplikacji sieciowych, a także pozwala na rozwiązywanie problemów
związanych z bezpieczeństwem np. wykrywa stacje udostępniające usługi www
i skanujące porty, ataki DoS, robaki
w sieci, podejrzane połączenia, nowe
hosty i usługi. NetExpress zawiera
wszystkie komponenty w jednym urządzeniu, a konfiguracja odbywa się
w jednym miejscu, dzięki czemu jest
rozwiązaniem łatwym we wdrożeniu
i efektywnym kosztowo.
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Zintegrowane narzędzie typu NPM

Utylizacja interfejsów.

Informacja o odchyleniach od normalnego profilu ruchu.

NetExpress zbiera dane o przepływach
sieciowych dostarczając szczegółowych
informacji o tym kto się z kim komunikuje, kiedy, jak długo, jak często,
przy pomocy jakiego protokołu i jakiej usługi oraz jaka ilość danych została przesłana. Przechwytuje, indeksuje i przechowuje pakiety sieciowe
udostępniając je do dalszych analiz.
Dostępny analizator pakietów umożliwia rozwiązanie problemów sieciowych,
przeprowadzenie analizy wstecznej oraz
dostarczanie raportów dotyczących
zdarzeń w sieci i jej bezpieczeństwa
w środowiskach fizycznych i wirtualnych.
Dane o przepływach sieciowych i pakietach są przesyłane do centralnej konsoli gdzie są korelowane. Uzyskane wyniki umożliwiają przygotowanie analiz
i raportów dotyczących obciążeń sieciowych, poziomu wykorzystania internetu, aktywności użytkowników i usług,
a także incydentów bezpieczeństwa.
NetExpress posiada zaszytą analitykę, która na podstawie obserwacji ruchu tworzy profil standardowego ruchu aplikacji, a następnie informuje
o odchyleniach od przewidzianej normy. Po przekroczeniu zdefiniowanych
przez administratora progów generowane są alarmy, które mogą być wysyłane
z wykorzystaniem trapów SNMP, syslog lub w formie wiadomości e-mail.
Połączenie
w
jednym
rozwiązaniu analizy przepływów sieciowych
i pakietów
pozwala kompleksowo
ocenić zarówno wydajność sieci jak
i czynników wpływających na spadek
wydajności, co w rezultacie ułatwia
optymalizację infrastruktury sieciowej
i daje całościowy wgląd w ruch sieciowy.

Mapa obrazująca drogę, którą pokonują aplikacje.
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Architektura

FlowGateway
 Zbiera pakiety NetFlow z różnych źródeł np. router, przełącznik, urządzenie SteelHead
 Kompatybilny z większością formatów i wersji NetFlow
 Dane są normalizowane, deduplikowane i kompresowane

NetShark
 Monitoruje pakiety za pomocą SPAN (port mirroring)
 Dane są przechowywane na dużych przestrzeniach dyskowych w formie zaszyfrowanej
 Ma możliwość zaawansowanego filtrowania monitorowanego ruchu
 Integracja z Packet Analyzer
 Może działać jako wirtualna maszyna lub na urządzeniu Steelhead/AppResponse

PacketAnalyzer
 Instalowany na stacji roboczej
 Integracja z NetShark, NetProfiler, Wireshark
 Analiza i rozwiązywanie problemów dla np. SMB, Citrix, ARP, DNS, DHCP, HTTP, VoIP
 Informacje przedstawiane w formie wykresów
 Tworzenie alarmów oraz raportów

NetProfiler
 Wizualizuje zachowania komputerów, aplikacji oraz użytkowników
 Identyfikuje ponad 1000 najbardziej popularnych aplikacji i zbiera zaawansowane statystyki dla protokołu TCP
 Analizuje zachowania w sieci i implementuje polityki bezpieczeństwa zdefiniowane przez użytkownika
 Zbiera, deduplikuje i przechowuje dane z NetShark, Flow Gateway, AppResponse, SteelHead
 Raportowanie i konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW
 Monitoring w czasie rzeczywistym poprzez konfigurowalne widoki
 Możliwośc integracji z systemem do wizualizacji danych pochodzących z różnych systemów Riverbed (RPM
Dashboards)
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Porównaj Riverbed NetExpress z
rozwiązaniami konkurencji:
 Pojedyncze rozwiązanie Riverbed
NetExpress typu 2U łączy w sobie
wiele różnych narzędzi (kolektor netflow, nagrywarka ruchu, analizator
pakietów, analiza bezpieczeństwa,
serwer raportów). Konkurencyjne rozwiązania oferują najczęściej znacznie
mniejszą funkcjonalność w jednym
urządzeniu,
 NetExpress oferuje większą od konkurencyjnych rozwiązań ilość wydajnościowych metryk monitorowanych per
połączenie TCP (np. czas odpowiedzi
serwera, ilość udanych/zerwanych
połączeń, czas odpowiedzi użytkownika, czas przesyłania danych, opóźnienia w sieci, ilość retransmisji),
 Elastyczne licencjonowanie pozwala
dobrać rozwiązanie do sieci różnej
wielkości,

 NetExpress wykorzystuje maszynę
wirtualną do monitorowania ruchu
w środowisku wirtualnym.

Przetestuj NetExpress w swojej
sieci
Firma Passus oferuje możliwość
wypożyczenia rozwiązania NetExpress
do testów:
 bezpłatne dostarczenie skonfigurowanego urządzenia do Klienta
 wsparcie certyfikowanych inżynierów
z firmy Passus podczas instalacji jak
i przez cały okres testów
 raport z działań zawierający m.in.
opisy wykrytych anomalii oraz rekomendacje dotyczące rozwiązania wykrytych problemów
W przypadku zainteresowania testami rozwiązania Riverbed NetExpress
zachęcamy do wypełnienia formularza
dostępnego na stronie www.passus.
com.pl

 Raporty i panele wskaźników można
konfigurować i dostosować do indywidualnych wymagań, a dane przedstawiać w czytelnej, dopasowanej do
odbiorcy formie,
 NetExpress wspiera niemal wszystkie protokoły zbierające statystyki
z urządzeń sieciowych takich jak:
NetFlow (v1, v5, v7, v9), enhanced
NetFlow, IPFiX, NBAR, NBAR2, Cisco
Medianet, Cisco ASA NSEL, Citrix AppFlow, sflow v2, v5, J-Flow, Packeteer
FDR, Palo Alto Networks, SteelCentral
Flow z urządzeń SteelHead,

Licencjonowanie rozwiązań NetExpress
SteelCentral NetExpress
Model
Ilość flowów na minutę (FPM)

CAX-460-U

CAX-460-L

CAX-460-M

CAX-460-H

CAX-460-VH

15.000

30.000

60.000

90.000

120.000

SteelCentral NetExpress Virtual Edition
Model
Ilość flowów na minutę (FPM)
Hypervisor
Passus SA

CAX-VE-460-F

CAX-VE-460-F2

CAX-VE-460-F3

CAX-VE-460-F4

CAX-VE-460-F5

15.000

30.000

60.000

90.000

120.000

VMWare ESXi 5.0
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