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Riverbed SteelCentral (wcześniej zna-
ne jako OPNET i Riverbed Cascade) jest 
platformą do monitorowania pracy, ana-
lizy i rozwiązywania problemów związa-
nych ze spadkiem wydajności aplikacji. 
Zaawansowane narzędzia do  symulacji 
i oceny wydajności środowiska IT poma-
gają uniknąć zbędnych wydatków na roz-
wój infrastruktury IT i minimalizują ryzy-
ko związane z wprowadzeniem zmian. 

Analiza transakcji aplikacyjnych, ruchu 
sieciowego, pracy serwerów i kompo-
nentów pozwala precyzyjnie zidentyfi-
kować i wyodrębnić źródła problemów.  
Wdrożenie Riverbed SteelCentral  skraca 
czas niezbędny do rozwiązania proble-
mów i ogranicza spory kompetencyjne 
pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi 
za działanie infrastruktury informatycz-
nej.

Riverbed SteelCentral
Rozwiązania do zarządzania wydaj-
nością aplikacji i sieci
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APM - Zarządzanie Wydajnością 
Aplikacji

Rozwiązania z grupy Application Perfor-
mance Management firmy Riverbed zo-
stały wyposażone w szereg narzędzi, 
które pozwalają zidentyfikować proble-
my z wydajnością i dostępnością apli-
kacji zanim zostaną zgłoszone przez 
ich użytkowników. Rozwiązania do śle-
dzenia transakcji  i monitorowania pra-
cy komponentów umożliwiają efektywne 
zarządzanie wydajnością, a także pla-
nowanie i rozwój infrastruktury IT na po-
trzeby wielowarstwowych aplikacji. 

Wybrane zastosowania

 � Symulacje wydajności aplikacji 
przed jej wdrożeniem w środowisku 
produkcyjnym;

 � Certyfikowanie gotowości sieci na 
wdrożenie nowej lub zmodyfikowanej  
aplikacji;

 � Wczesna identyfikacja sympto-
mów wskazujących na problemy 
wydajnościowe; 

 � Diagnozowanie źródła problemu z wy-
dajnością lub dostępnością aplikacji;

 � Automatyczne wskazywanie działań 
naprawczych;

 � Opracowanie raportów będących pod-
stawą dla dalszych inwestycji. 

Zestaw rozwiązań Riverbed APM obejmu-
je:

Riverbed SteelCentral AppResponse 

AppResponse jest rozwiązaniem, które 
pozyskuje kluczowe dane z sieci trans-
mitującej dane między użytkownikami 
i serwerami oraz mierzy rzeczywiste 
czasy odpowiedzi aplikacji po stro-
nie użytkownika końcowego. Umożliwia 
szczegółową analizę wydajności trans-
misji głosowych i wideo, operacji apli-
kacyjnych, baz danych oraz aplikacji 

wykorzystujących serwery Citrix. Iden-
tyfikuje te elementy infrastruktury, 
które przyczyniają się  do opóźnień po-
zwalając szybko wyizolować i rozwiązać 
ewentualne problemy. 

Riverbed SteelCentral WebAnalyzer

Narzędzie WebAnalyzer mierzy wydaj-
ność i rzeczywiste czasy odpowiedzi 
aplikacji www (w tym szyfrowanych al-
gorytmem SSL). Czas odpowiedzi aplika-
cji mierzony jest w odniesieniu do ca-
łej strony, a nie pojedynczej transakcji 
html dając faktyczny obraz tego, jak 
odbiera to użytkownik. Predefiniowa-
ne widoki i raporty  umożliwiają analizę 
sprawności działania aplikacji i iden-
tyfikację źródeł powstawania opóźnień 
(np. w obrębie przeglądarki WWW lub na 
serwerze).

Riverbed SteelCentral AppInternals

AppInternals  analizuje zachowanie apli-
kacji na serwerze i gromadzi szczegóło-
we  informacje  o  jej  działaniu, wydajno-
ści, jak również o pracy poszczególnych  
komponentów  serwera. Dzięki wydajnej 
hurtowni danych (Transaction Trace Wa-
rehouse) system automatycznie wy-
szukuje związki przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy tysiącami zbieranych na bie-
żąco parametrów opisujących działanie  
aplikacji  i  całego  systemu.  AppInter-
nals obsługuje każdy typ aplikacji w tym 
także środowiska .NET i Java.  

Riverbed SteelCentral AppMapper

AppMapper tworzy mapy wzajemnych 
zależności między aplikacjami oraz 
elementami infrastruktury sieciowej. 
Narzędzie pozwala dotrzeć do mechani-
zmów aplikacji oraz zbudować schemat 
działania aplikacji na poziomie kodu 
źródłowego. Diagram stanowi podstawę 
do diagnostyki problemów wydajnościo-
wych aplikacji, jak również dostarcza 

SteelCentral WebAnalyzer mierzy czas odpowiedzi aplikacji www oraz wskazuje miejsca powstawania opóźnień.
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informacje niezbędne przy rozbudowie, 
zmianach, rekonfiguracji, wirtualizacji 
i konsolidacji sieci.

Riverbed SteelCentral Transaction 
Analyzer 

Transaction Analyzer jest wszechstron-
nym narzędziem do szczegółowej anali-
zy transakcji aplikacyjnych. Wizualizuje 
przebieg transakcji w czytelnej i łatwej 
do interpretacji formie. Pozwala pro-
gnozować wpływ zmian w sieci na czas 
odpowiedzi aplikacji. Uniwersalne śro-
dowisko testowe umożliwia sprawdze-
nie efektów zmian w aplikacji przed jej 
wdrożeniem w środowisku produkcyj-
nym.
  

NPM - Zarządzanie Wydajnością 
Infrastruktury Sieciowej

Rozwiązania z grupy Network & Infru-
structure pomagają zrozumieć współ-
zależności między działaniem sieci 
i aplikacji. Obejmują  kompletny zestaw 
narzędzi do monitorowania i rozwiązy-
wania problemów w sieciach LAN/WAN. 
Wspierają zasoby IT w  ich planowaniu, 
audycie oraz procesie tworzenia doku-
mentacji.

Wybrane zastosowania 

 � Monitorowanie ruchu sieciowego 
w oparciu o protokół NetFlow i jego 
pochodne;

 � Diagnostyka  problemów wydajnościo-
wych i awarii w sieci;

 � Automatyczna dokumentacja sieci 
i połączeń pomiędzy urządzeniami; 

 � Wykrywanie zmian w topologii, konfi-
guracji i wydajności pracy sieci wraz 
z oceną ich konsekwencji;

 � Planowanie i modelowanie sieci pod 
kątem nowych usług, aplikacji lub na-
rzędzi komunikacji;

 � Pomiar jakości usług VoIP i weryfika-
cja utrzymania QoS.

Zestaw rozwiązań Riverbed NPM obejmu-
je:

SteelCentral FlowGateway + NetProfiler

FlowGateway zbiera dane o przepływach 
sieciowych dostarczając szczegółowych
informacji o tym kto się z kim  

k o m u -

nikuje, kiedy, jak długo, jak często, 
przy pomocy jakiego protokołu i jakiej
usługi, oraz jaka ilość danych została 
przesłana. Konsola NetProfiler umoż-
liwia przygotowanie analiz i raportów 
dotyczących obciążeń sieciowych i po-
ziomu wykorzystania Internetu, aktyw-
ności użytkowników i usług, a także 
incydentów bezpieczeństwa. Zebrane 
dane i analizy ułatwiają optymalizację 
infrastruktury sieciowej.

SteelCentral NetShark + Packet Analyzer

NetShark jest wydajnym urządzeniem, 
które  przechwytuje,  indeksuje i prze-
chowuje pakiety sieciowe udostępnia-
jąc je do dalszych analiz. Wykorzytanie 
Packet Analyzer umożliwia rozwiązanie 

SteelCentral NetSensor umożliwia monitorowanie parametrów urządzeń infra-
struktury np. wykorzystanie procesora i pamięci.

Szczegółowa analiza wybranej transakcji aplikacyjnej ze wskazaniem źródeł 
opóźnień.
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problemów sieciowych, przeprowadza-
nie analizy wstecznej oraz dostarczanie 
raportów dotyczących zdarzeń w sieci 
i jej bezpieczeństwa w środowiskach 
fizycznych i wirtualnych. Integracja 
NetShark z AppResponse oraz Packet 
Analyzer z NetProfiler pozwala komplek-
sowo ocenić wydajność sieci i aplikacji. 

SteelCentral NetMapper + Sentinel

NetMapper ułatwia audyt sieci auto-
matycznie tworząc aktualne diagramy 
w formacie Microsoft Visio. Diagramy 
te zawierają szczegółowe informacje 
o fizycznych i logicznych połączeniach 
pomiędzy urządzeniami (również wirtu-
alnymi), ich konfiguracji oraz schematy 
logiczne protokołów warstwy 2 i 3 (m.in. 
OSPF, EIGRP, HSRP/VRRP, BGP, PVC, 
VLAN, VPN). 
Sentinel jest oprogramowaniem gwaran-
tującym integralność i bezpieczeństwo 
sieci. Wykonuje regularny audyt sieci, 
analizuje jej bieżący stan, wykrywa błędy 
w konfiguracji urządzeń, niezgodności 

z obowiązującymi standardami oraz luki 
w bezpieczeństwie. Sentinel pozwala 
zmniejszyć liczbę przestojów w sieci, 
podnosi jej bezpieczeństwo oraz wydaj-
ność.

SteelCentral NetPlanner

NetPlanner służy do wykonywania analiz 
typu „co się stanie, jeżeli…”. Pozwa-
la zminimalizować ryzyko przestojów, 
obniżyć koszty rozbudowy oraz zmian  
w sieci. Umożliwia również szybsze 
wdrożenie aplikacji lub migrację do no-
wych technologii np. VoIP, VPN lub IPv6. 
Środowisko symulacyjne NetPlanner po-
maga zaprojektować wydajną i odporną 
na awarie sieć m.in. poprzez progno-
zowanie wzrostu ruchu, planowanie po-
jemności urządzeń i łączy, optymaliza-
cję topologii i dobór zasad QoS.

Grupa Passus specjalizuje się w pro-
jektowaniu i wdrażaniu wysoko specja-
lizowanych rozwiązań informatycznych 
z zakresu monitorowania i poprawy wy-
dajności sieci i aplikacji oraz bezpie-
czeństwa IT zarówno w architekturze 
on-premise jak i środowiskach hybrydo-
wych, chmurze prywatnej i publicznej. 
W skład Grupy wchodzą firmy Passus 
S.A., Wisenet sp. z o.o. oraz Chaos  
Gears sp. z o.o.

Do grona Klientów w Polsce należą tak 
wymagający partnerzy, jak m.in. Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, T-Mobile, 
Narodowy Bank Polski, Grupa Enea, 
Centrum Onkologii W Gliwicach, Komi-
sja Nadzoru Finansowego, Orange, PGE, 
Ikea, PKO BP, PZU, Volkswagen Polska, 
Politechnika Rzeszowska, Orlen, Grupa 
PKP SA, Wojskowy Instytut Medyczny. 

Firma Passus SA powstała w wyniku 
wydzielenia Działu Sieci i Bezpieczeń-
stwa IT z Passus sp. z o.o. działającej 
w branży IT od 1992 roku. W lutym 2018 
roku Passus SA objął 64% udziałów w 
spółce Chaos Gears, a w październiku 
2018 blisko 54% udziałów w firmie Wi-
senet. Od lipca 2018 roku spółka noto-
wana jest na rynku New Connect. Grupa 
zatrudnia blisko 60 wykwalifikowanych 
pracowników - inżynierów, programi-
stów i specjalistów. 

Diagramy sieci tworzone przez narzędzie NetMapper.

Konsola Riverbed Dashboards pozwala na wizualizację danych zebranych 
z różnych narzędzi SteelCentral.


