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1 INFORMACJE OGÓLNE  
Rozwiązanie FlowControl_XN służy do monitorowania ruchu sieciowego z wykorzystaniem 
technologii Netflow.  
Rozwiązanie zostało udostępnione bezpłatnie w formie „as is”. Instalując tę aplikację 
Użytkownik (Licencjobiorca) przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia 
zawarte w Umowie Licencyjnej zamieszczonej na końcu tego dokumentu.  
Wszelkie uwagi, zapytania prosimy kierować za pośrednictwem strony 
https://www.passus.com/client-flowcontrol-xn 

2 WYMAGANIA 
System: Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows 10 (64-bit) 
Procesor: min 6xCPU 
Pamięć: min 12GB RAM  
Przestrzeń dyskowa: min 100GB na dane 
Flows: max 2000 flow/s (120 000 flow/m) 

3 INSTALACJA 
System FlowControl_XN dostarczony jest w formie dysku wirtualnego, który należy podpiąć 
w systemie Windows 10, Server 2012R2, Server 2016. Wspierane wersje Netflow to Netflow 
v5, v9 oraz IPFIX. Aby przeprowadzić instalację należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją  
1. Pobierz plik flowcontrolXN.vhd wchodząc na poniższy link: 

https://www.passus.com/files/flowcontrol/flowcontrolXN.vhd 
2. Skopiuj plik flowcontrolXN.vhd na dysk np. c:\VHD lub najlepiej na drugą partycję np. d:\. 
3. Otwórz wiersz poleceń wciskając klawisze „Win + R” i wpisując CMD. W wierszu poleceń 

wpisz diskpart.  
4. Wpisz polecenia jak poniżej: 

select vdisk file="[ścieżka_do_flowcontrolXN.vhd]" - np. select vdisk 
file=”E:\flowcontrolXN.vhd”  
attach vdisk sd="D:(A;;GA;;;WD)" 
list volume 
-------[znajdź_volumen_z_opisem "Disk Data"]------- 
select volume [numer_volumenu] 
assign letter=A 
exit 
 
 

https://www.passus.com/client-flowcontrol-xn
https://www.passus.com/files/flowcontrol/flowcontrolXN.vhd
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5. WAŻNE: Dysk mysi mieć koniecznie przypisaną literę A:, inaczej system FlowControl_XN 

nie będzie działać.  

 

6. Po zakończeniu pracy w wierszu poleceń dysk A:\  powinien być przypisany  
jak na obrazku poniżej. 
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4 KONFIGURACJA 
Wejdź na partycję A: do katalogu Install (A:\Install). Kliknij dwukrotnie na configure.bat. 

 

Rozpocznie się proces instalacji aplikacji. Zostaną dodane reguły na zaporze sieciowej 
w systemie Windows umożliwiające komunikację na porcie TCP\80 oraz zostaną 
zainstalowane i skonfigurowane dwa dodatkowe komponenty: 

• driver ODBC dla SQLITE 
• Wireshark 

Cały proces odbywa się automatycznie. Należy przejść proces instalacji bez żadnych 
modyfikacji. 
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Po zakończeniu instalacji konsola CMD powinna sama się zamknąć, a wszystkie komponenty 
powinny być zainstalowane i skonfigurowane. 
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5 URUCHAMIANIE APLIKACJI 

5.1 Tworzenie konta Qlick Sense  

UWAGA: Pierwsze uruchomienie wymaga utworzenia konta w aplikacji Qlik Sense. Jest to 
jednorazowa czynność, a instrukcja podana jest poniżej. 
1. Aby uruchomić aplikację FlowControl_XN należy wejść na partycję A:\ i uruchomić skrót 

QlickSense.exe. 

 

2. Po uruchomieniu się aplikacji QlickSense wybierz opcję Register i przejdź procedurę 
rejestracji (jest to jednorazowa czynność). 
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3. W kolejnym kroku pozamykaj zbędne okienka i zjedź suwakiem mniej więcej na środek 
okna dialogowego, aby rozpocząć proces rejestracji.  

 

4. Należy podać swoje dane i wybrać „Send Form”. 

    

5. Zostanie wysłany mail z potwierdzeniem utworzenia konta w aplikacji QlikSense. UWAGA: 
Link aktywacyjny może trafić na pocztę jako SPAM. 

6. Po aktywacji należy kliknąć w prawym górnym rogu ikonkę Back i zalogować się na swoje 
konto. 
UWAGA: Jeżeli masz problem z powrotem do strony logowania to zamknij okno QlikSense 
i uruchom ponownie skrót na partycji A:\QlikSense.exe. 
UWAGA: Aplikacja QlikSense musi być otwarta, aby aplikacja FlowControl_XN poprawnie 
działała. 

7. W kolejnym kroku należy uruchomić kolejno dwa pliki start-FlowControlXN.bat oraz 
start-FlowControlXN-SNMP-GEOIP.bat. 
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Po ich uruchomieniu system FlowControl_XN jest gotowy do użycia i wystarczy już tylko 
skierować Netflow na port UDP\2055. 

5.2 Konfiguracja SNMP 

1. W celu prawidłowego odpytania urządzenia sieciowego przez system FlowControl_XN 
o nazwy interfejsów należy w pliku community (A:\captures\community) wpisać 
odpowiednie community. Wspierane są SNMP v1 i v2c.  

 

2. Jeżeli monitorowanych będzie kilka urządzeń sieciowych wysyłających Netflow i mają one 
różne community SNMP, wówczas należy je wpisywać jedno pod drugim. 
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6 UŻYTKOWANIE APLIKACJI 
System FlowControl_XN służy do analizowania ruchu na podstawie Netflow w zadanym czasie. 
Złożony jest z 6 modułów opracowanych tak aby dostarczały najbardziej użyteczne informacje 
dla administratorów sieciowych.  
 
Aplikację uruchomia się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wpisując link:  
http://[adresIP]/extensions/FlowControl_XN/index.html  

6.1 Uruchamianie aplikacji  

Aplikację uruchomia się wpisując do przeglądarki link:  
http://[adresIP]/extensions/FlowControl_XN/index.html. Po poprawnym uruchomieniu 
aplikacji pojawi się ekran pozwalający uzyskać dostęp do poszczególnych modułów.  

 

6.2 Schemat działania aplikacji  

 

http://%5BadresIP%5D/extensions/FlowControl_XN/index.html
http://%5BadresIP%5D/extensions/FlowControl_XN/index.html


 

12 
 

12 Dokumentacja techniczna oraz warunki korzystania z oprogramowania FlowControl_XN 

 

6.3 Opis działania modułów  

6.3.1 Moduł Traffic: 
Chart: Ogólny widok złożony z tabeli, wykresu i sumarycznych wskaźników. Tabela zawiera 
informację o najbardziej aktywnych konwersacjach IP rozbitych na porty i protokoły. Wykres 
przedstawia przepływność wszystkich danych w zadanym czasie z rozbiciem granulacji na 
minuty, sekundy i flowy. Sumaryczne wskaźniki przedstawiają podsumowania w zadanym 
oknie czasowym obejmujące np. ilość urządzeń sieciowych wysyłających netflow, ilość 
przesłanych pakietów, ilość flow, ilość adresów IP, ilość przesłanych danych w bajtach. 

 

Table: Tabela zawierająca najbardziej istotne informacje, takie jak: IP źródłowy, IP docelowy, 
port źródłowy, port docelowy, ilość przesłanych danych, ilość pakietów, protokół, type of 
service, interfejs wychodzący, interfejs wchodzący. 
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6.3.2 Moduł Flows. 
Chart: Umożliwia monitorowanie przepływu flowów (par adresów IP z rozbiciem na porty). 
Zawiera tabelę i wykres dla flowów wysyłanych przez urządzenia sieciowe do systemu 
FlowControl. Tabela umożliwia analizę wszystkich urządzeń wysyłających Netflow do systemu 
pod kątem ilości flowów, ilości adresów IP oraz wersji Netflow. Ponadto użytkownik może 
filtrować dane np. dla danej grupy urządzeń sieciowych lub konkretnego, urządzenia. Wykresy 
przedstawiają ilość flowów na sekundę i ilość flowów na minutę. Umożliwiają też wykonanie 
porównania ruchu wszystkich flowów przed i po deduplikacji.  
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6.3.3 Moduł TOPs. 
Umożliwia wykrywanie adresów IP, portów i konwersacje, które generują najwięcej ruchu 
sieciowego. Zawiera widoki prezentujące w formie wykresów kołowych najbardziej aktywne: 
• adresy IP z rozbiciem na źródłowy / docelowy 
• porty z rozbiciem na źródłowy / docelowy 
• źródła Netflow (urządzenia) 
• interfejsy 
• flowy (pary adresów IP i pary portów) 

 

6.3.4 Moduł QoS. 
Widok pozwala na badanie ruchu sieciowego pod kątem znakowanego ruchu. Pozwala 
sprawdzić, jak rozkłada się ruch znakowany i wykryć remarkowania QoS przez urządzenia 
sieciowe (wykrycie błędów w konfiguracji QoS). 
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6.3.5 Moduł Interfaces. 
Chart: Widok umożliwia przeglądanie ruchu na interfejsach w kierunku wychodzącym 
i wchodzącym w formie wykresu. 

 

 
Table: Tabela przedstawiająca relacje pomiędzy interfejsami pod kątem ilości ruchu 
i znakowania pakietów. 
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6.3.6 Moduł Maps. 
TOP 30: Widok przedstawia top 30 adresów IP publicznych z rozmieszczeniem ich na mapie 
po współrzędnych geograficznych (długość i szerokość) wraz ilością danych jaką wysyłały i 
odbierały. 

 

Country: Widok przedstawia top 30 adresów IP publicznych z rozmieszczeniem ich względem 
danego kraju wraz ilością danych jaką wysyłały i odbierały. 
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6.3.7 Odpytywanie po SNMP o nazwy interfejsów. 
System pozwala na odpytanie urządzeń sieciowych o nazwy interfejsów. Odpytanie urządzeń 
sieciowych jest możliwe z modułu Interfaces poprzez naciśnięcie ikony SNMP. 

6.3.8 Filtrowanie danych na podstawie wszystkich zbieranych danych. 
System posiada bardzo elastyczny i bardzo szybki mechanizm filtrowania danych co pozwala 
na sprawną i szybką pracę. 

6.3.9 Zapisywanie bufora z pakietami Netflow na dysku. 
System zapisuje przechwycone pakiety Netflow do 5 plików pcap, każdy o rozmiarze 50MB i 
nadpisuje je cyklicznie. Pozwala to na przebadanie surowych pakietów Netflow np. przez 
program do analizy pakietów Wireshark. 

 

7 OGRANICZENIA DLA WERSJI DARMOWEJ 
 
Ograniczenie wydajnościowe: Maksymalna bezpieczna wydajność przetwarzania Netflow to 
2000 flow/s. Większe ilości mogą uniemożliwiać załadowania danych np. dla ostatniej godziny.  
Ograniczenie przeglądania danych: Ilość wyświetlanych flowów/wierszy nie powinna być 
większa niż 7 000 000 w zadanym przedziale czasowym. Aby nie przekraczać tej wartości 
należy zmniejszyć okno przeglądania danych np. ostatnie 15 min. 
Ograniczenie na dane: Dysk wirtualny ma ustawioną wielkość na 100GB. Przyrost bazy danych 
dla wolumenu 1000 flow/s wynosi około 3GB na dzień. W przypadku przekroczenia 
dostępnego miejsca i konieczności ponownego uruchomienia kolektora należy usunąć plik 
bazy danych, który znajduje się w A:\Database\netflow.db. Po usunięciu i uruchomieniu 
systemu FlowControl_XN, nowy plik bazy danych utworzy się automatycznie. 
Ograniczenie jednoczesnego użytkowania: Wersja darmowa FlowControl_XN jest stworzona 
do pracy tylko dla jednego użytkownika jednocześnie.  
Ograniczenie szyfrowanego połączenia: Wersja darmowa FlowControl_XN wykorzystuje tylko 
protokół HTTP do komunikacji. 
 

8 KONTAKT 
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9 UMOWA LICENCYJNA  
Instalując Oprogramowanie FlowControl_XN Użytkownik/ Licencjobiorca przyjmuje 
do wiadomości i akceptuje wszystkie poniższe Postanowienia 
1. Licencjodawca udostępnia Oprogramowanie w stanie, w jakim on się aktualnie znajduje 

i, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez wszelkie stosowne przepisy, nie składa 
żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych jawnych lub dorozumianych gwarancji czy 
rękojmi bądź innych zapewnień, w tym m.in. nie udziela gwarancji co do braku wad 
prawnych, wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub gwarancji braku 
wad ukrytych bądź innych, gwarancji dokładności, obecności bądź nieobecności wad 
prawnych bądź ukrytych. 

2. Licencjodawca niniejszym wyłącza odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób 
trzecich, które mogą być związane z Oprogramowanie lub jakimkolwiek jego użyciem 
w tym, m.in. z Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi do Oprogramowania 
przysługującymi jakiejkolwiek osobie. Licencjodawca nie ponosi ponadto 
odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich koniecznych deklaracji zgody, pozwoleń lub 
innych uprawnień niezbędnych do jakiejkolwiek formy wykorzystania Oprogramowania. 

3. Oprogramowanie jest przekazywane Licencjobiorcy do jego wyłącznego użytku. 
Dzierżawa lub najem Oprogramowania, dokumentacji lub ich kopii, przekazywanie praw 
użytkowania Oprogramowania osobom trzecim są niedozwolone. Przeniesienie praw do 
użytkowania Oprogramowania dotyczy również wszystkich nowszych bezpłatnych wersji 
Oprogramowania. 

4. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem wyłącznie na sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniu 
systemowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji.  

5. Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania 
Oprogramowania, a także do zastosowania Oprogramowania lub jego części w innym 
oprogramowaniu. 

6. W przypadku naruszenia niniejszej licencji, Passus SA. może dochodzić swoich roszczeń 
z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. 

7. Passus SA ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę zasad opisanych w punktach 1-4  

8. W przypadku instalacji Oprogramowania w wersji współpracującej z systemem Qlick, 
SQLITE oraz Wireshark integralną część umowy stanowią odpowiednie dla danej wersji 
umowy licencyjne dostarczane przez ww. producentów. Ich wykorzystanie oznacza 
akceptację przez Użytkownika warunków postanowień licencyjnych ww. producentów 
i zobowiązanie Użytkownika do ich przestrzegania. 

9. W przypadku wątpliwości co do zasad użytkowania Oprogramowania, Licencjobiorca 
powinien zgłosić się do Passus SA w celu uzyskania wyjaśnień. 
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