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תוכנת  :NetFlow Analyzerרקע כללי
תוכנת  NetFlow Analyzerהיא כלי לניתוח הטראפיק .התוכנה ממנפת טכנולוגיות זרימה ( )flowכדי
לספק ניראות ( )visibilityבזמן אמת לתוך הביצועים של רוחב הפס ( )bandwidthברשת שלך .תוכנת
 NetFlow Analyzerהיא קודם כל כלי לניטור רוחב הפס ,אשר משמשת ברחבי העולם לניטור של
אלפי רשתות ומאפשרת לאדמיניסטרטורים מבט כולל על רוחב הפס ברשת שלהם ועל מגמות
הטראפיק .התוכנה היא פתרון מאוחד אשר אוסף מידע ,מנתח אותו ומכין דיווחים לגבי רוחב הפס
שלך :לאילו מטרות רוחב הפס משמש ,ומי משתמש בו .תוכנת  NetFlow Analyzerממקסמת את
אופן השימוש ברוחב הפס ביותר ממליון ממשקים ברחבי העולם ,וכן משמשת לביצוע ניתוח פורנזי
ולאנליזה של הטראפיק ברשת.

גרסאות שונות לתוכנת NetFlow Analyzer

סביבה תפעולית
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 8
Windows Server 2012
Windows 7
Windows Vista
Windows XP - All SP
Windows 2008 - All SP as well as R2
Windows 2003 Server - All SP
Windows 2000 Professional with SP 4
Windows 2000 Server
RedHat Linux 9.0
RedHat Linux 8.0
RedHat Enterprise Linux 6.2
Red Hat Linux
Cent OS 6.2
Mandriva 2011.0 (Hydrogen)
Fedora 16
Debian version 6.0
Ubuntu 10
SUSE

:מערכות הפעלה נתמכות

•
•
•
•

Internet Explorer 5.5 and above
FireFox 1.x
Netscape 7.0 and above
Google Chrome 9.0 and above

:דפדפנים נתמכים

:בסיסי נתונים נתמכים
Bundled with the product
• PostGRESQL
External Databases
• MS SQL 2005
• MS SQL 2008
• MS SQL 2012

מכשירים נתמכים

תוכנת NetFlow Analyzer
מבוא
תוכנת  NetFlow Analyzerהינה כלי מבוסס אינטרנט לניטור רוחב הפס ולביצוע אנליזה מעמיקה
באמצעות מידע המיוצא מהזרמים שלNetFlow™ / Netstream™ / cflowd™ / J-Flow™ / sFlow™ / :
™.IPFIX
המידע המתקבל מספק נתונים
מדוקדקים לגבי התנועה
ברשת אשר חלפה על פני
הממשקים .תוכנת NetFlow
 Analyzerמעבדת את המידע
הזה כדי להציג בפניך מהם
היישומים אשר עושים שימוש
ברוחב הפס ,מי משתמש
ביישומים אלו ,ומתי .גרפים
ודוחות רחבי-היקף מאפשרים
לך לנתח בקלות את המידע,
ומאיצים את התהליך של
פתרון תקלות.
מצגת שקפים זו תציג בפניך
NetFlow Analyzerאת תוכנת
ואת ממשק המשתמש שלה.

 ותמיכה בזרם המיוצא,מכשירים
)Devices and Supported Flow exports(

מתחילים...
Getting Started
ברגע שהתקנת את תוכנת NetFlow Analyzer
והפעלת אותה ,הצעד הבא הוא להתחיל לקבל מידע
מיוצא על הזרימה ברשת ממכשירי הניתוב ברשת
שלך.
כאשר אתה מתחבר ללקוח הרשת ( )web clientשל
תוכנת  ,NetFlow Analyzerאתה יכול לראות את לוח
המחוונים המספק לך מבט גלובלי ( Global View -
 .)Dashboard Viewתצוגה זו פורשת בפניך מידע על
הממשקים אשר שולחים ייצוא של מידע מסוג
) Netflow ,autonomous systems (ASו ,sFlow -וכן
מידע על הטראפיק עבור כל קבוצות ה IP-אשר נוצרו
עד כה.
התצוגה הגלובאלית מחולקת לשלוש תגיות:
 .1תצוגה של הרשת (,)Network Snapshot View
המפרטת את המכשירים העיקריים ,את
הממשקים העיקריים ואת קבוצות ה IP-העיקריות.
 .2תצוגה של הממשקים ( ,)Interface Viewהמכילה רשימה של כל הממשקים אשר מהם מיוצא
המידע באמצעות  Netflowאו .sFlow
 .3תצוגת המערכות האוטונומיות ( ,)Autonomous System Viewהמפרטת את כל המערכות
האוטונומיות המוגדרות עבור כל נתב (.)router

תצוגת לוח המחוונים ()Dashboard view
לוח המחוונים של תוכנת NetFlow
 Analyzerמציג בפניך סיכום זריז בנוגע
לשימוש ברוחב הפס במכשירים שלך,
בממשקים ובקבוצות ה ,IP-בהתאם ל-
widgetsשבחרת שיופיע בלוח המחוונים.
כברירת מחדל ,אתה צופה בתמונת המצב
של הרשת ( ,)Network snapshotאולם
אתה יכול להגדיר את לוח המחוונים על פי
הצרכים האישיים שלך.

הרכיבים הגרפיים (ה )widgets -השונים
בתמונת המצב של הרשת ( Network
:)snapshot
המכשירים המובילים מבחינת מהירות ( The Top
:)Devices by Speed widget
טבלה זו מציגה את  5המכשירים המובילים
(נתבים /מתגים) מבחינת המהירות בה התנועה
חולפת על פני כל ממשק .נתונים על המהירות
המקסימלית ועל המהירות הממוצעת מוצגים
מול שמו של כל מכשיר .בחירה בשם המכשיר
נותנת לך דו"ח מאוחד שמציג את נתוני המכשיר
ברמת הממשק.
המכשירים המובילים מבחינת נפח ( Top
:)devices by Volume
טבלה זו מציגה את  5המכשירים המובילים
(נתבים /מתגים) מבחינת נפח התנועה העובר
בכל מכשיר .הטבלה מציגה את שם המכשיר,
את נפח התנועה וכן את האחוז מתוך נפח
התנועה הכולל.

הממשקים המובילים מבחינת מהירות ( Top
:)interfaces by speed
טבלה זו מציגה את הממשקים המובילים מבחינת
מהירות התנועה החולפת בכל ממשק .הטבלה
מציגה את שם הממשק ,את שם המכשיר בוא הוא
נמצא ,ואת מהירות התנועה הנכנסת ( )INוהיוצאת
( )OUTביחידות קילובייט לשניה (.)Kbps

הממשקים המובילים מבחינת ניצול ( Top interfaces by
:)utilization
טבלה זו מאפשרת הבנה מיידית של אחוז הניצול של רוחב
הפס בממשקים המובילים .הטבלה מפרטת את שם
הממשק ,את שם המכשיר בו הממשק נמצא ,ואת מהירות
התנועה הנכנסת ( )INוהיוצאת (.)OUT
קבוצות ה IP-המובילות מבחינת מהירות ( Top IP groups by
:)speed
טבלה זו מציגה את קבוצות ה IP-המובילות מבחינת
המהירות בה התנועה עוברת בממשקים השייכים לקבוצה זו.
הטבלה מפרטת את שם קבוצת הIP -יחד עם מהירות
התנועה הנכנסת והיוצאת.
קבוצות ה IP -המובילות מבחינת ניצול ( Top IP groups by
:)Utilization
טבלה זו מציגה את קבוצות ה IP -המובילות מבחינת אחוז
רוחב הפס שהן מנצלות .הטבלה מפרטת את שם קבוצת ה-
 IPואת אחוז התנועה הנכנסת והיוצאת .בחירה בשם קבוצת
IPמאפשרת לך ליצור דו"ח תנועה ספציפי לאותה קבוצת .IP

התראות ()Alerts
דו"ח ההתראות מספק לך תצוגה
כוללת של ההתראות אשר
התעוררו ברשת במהלך השעה
האחרונה או במהלך השעות
האחרונות .ההתראות מופעלות
בהתבסס על הקריטריונים אשר
נקבעים בפרופיל ההתראות
(הסבר על פרופיל ההתראות
מופיע בהמשך המצגת) .בחר
בהתראה כלשהי כדי לצפות
בפרטים עליה ,כגון ,איזה סוג
התראה היא .הדו"ח מפרט את
שם המכשיר ,את הממשק ואת
הזמן שבו ההתראה הופעלה
בפעם האחרונה ,וכן מה מספרן
של ההתראות שהופעלו .אתה
יכול להנפיק דוחות מסוג זה עבור
פרקי זמן של החל משעה אחת
ועד  24שעות.

תצוגת הממשקים ()Interface View
תצוגת הממשקים מראה את כל הנתבים והממשקים אשר
מידע המיוצא מ NetFlow -התקבל מהם עד כה ,יחד עם
נתונים ספציפיים בנוגע לכל ממשק .התצוגה מראה ,כברירת
מחדל ,את הממשקים של הנתב הראשון בלבד .הממשקים
של הנתבים הנותרים מוחבאים .אתה יכול ללחוץ על הלינק
"הצג הכל" ( )Show Allכדי להציג את כל הממשקים של כל
הנתבים על גבי לוח המחוונים.

אתה יכול לבחור במכשיר מסויים
כדי לבחון אותו לעומק ,ואז לראות
מהם  10הממשקים העקריים שבו,
מבחינת ניצול ומבחינת מהירות.
כמו כן אתה יכול לעיין בפרוטוקולים
המרכזיים שלו ,ביישומים,
במקורות ( )sourcesהעיקריים,
ביעדים ( )destinationsהעיקריים,
בשיחות ( )conversationובDSCP -
המובילים .אתה יכול לייצא דו"ח זה
הנוגע למכשיר מסויים כקובץ PDF
על ידי לחיצה על הסמל  PDFבפינה
הימנית העליונה של החלון.
אתה יכול גם להגדיר מסננים
( )filtersלתצוגת לוח המחוונים,
כדי שיוצגו בפניך רק הממשקים
אשר ערכי התנועה הנכנסת או
היוצאת דרכם עוברת אחוז מסויים
שקבעת .אתה לוחץ על הלינק של
 Filterכדי להגדיר ערכים של אחוז
מינימלי של תנועה נכנסת ויוצאת.

תצוגת Grid
תצוגת ה grid -מציגה בפניך את
הרשימה של הנתבים .אתה מקבל
נתונים על הנתבים השונים ברשת ,סוגי
הזרמים ( )flowsשכל נתב מייצא ( v5או
 )v9והממשקים המשוייכים לכל נתב.
כשאתה לוחץ על שם המכשיר או על
מספרו של הממשק אתה יכול לראות את
תמונות המצב של המכשירים ושל
ממשקים אלו.

תמונות מצב של מכשירים
רשימת קבוצות ה:IP-
לנוחותך ,מערך של  4קבוצות  IPכבר הוגדרו ,כלהלן:
• אתרים של דואר ( ,)Mail sitesכגוןGmail, Yahoo :
• אתרים של רשתות חברתיות (,)Social network sites
כגוןFacebook, Twitter, MySpace :
• אתרי ספורט ( ,)Sports sitesכגוןFoxsports, Cricinfo :
• אתרי וידאו ( ,)Video sitesכגוןYoutube, hulu, :
FoxinteractiveMedia
באמצעות אופציית החיפוש ברשימת קבוצות ה IP -אתה
יכול לחפש קבוצות IPשהוגדרו .אתה יכול גם להוסיף
קבוצות  IPאו להסירן על פי צרכיך.

הפעלת SNMP V3
 SNMP V3היא הגרסה האחרונה של פרוטוקול
 Simple Network Management Protocolמבית
 .Ciscoעם  ,SNMP V3מידע יכול להיאסף באופן
בטוח ממכשירי  SNMPללא חשש כי המידע ישובש.
מידע מסווג ,למשל מערך של חבילות של פקודות
 SNMPאשר משנה את הגדרות הנתב ,יכול להיות
מוצפן כדי למנוע מהתוכן שבו להיות חשוף לרשת.
השוואת מכשירים ()Compare Devices
תוכנת  NetFlow Analyzerמאפשרת לך לבצע
השוואה בין מכשירים רבים עבור אותו פרק זמן ,או
לבצע השוואה בגין אותו מכשיר על פני מועדי זמן
שונים .לדוגמא :דו"ח יומי ,דו"ח בגין שעה ,דו"ח בגין
שבוע או בגין חודש.

חיפוש מכשירים ( Search
)Devices
הלינק לחיפוש ()search
מאפשר לך להגדיר קריטריון
ולצפות בנתונים ספציפיים
לגבי התנועה על פני הרשת
בממשקים רבים .המידע
לצורך הנפקת הדו"ח נלקח
ישירות מתוך המידע שנצטבר.
כשלוחצים על הלינק לחיפוש
אז נפתח חלון המאפשר
לבחור מבין המכשירים
השונים או לקבוע קריטריון .כך
אתה בוחר מהו הממשק אשר
לגביו יונפק הדו"ח.

תחת הקריטריון לחיפוש ,אתה בוחר את הקריטריון אשר על פיו
ימוינו הנתונים על התנועה (הטראפיק) .דוגמאות לקריטריונים
לסינון ( )filterשל התנועה:
•
•
•
•
•

כתובת המקור /כתובת המטרה ()Source/Destination Address
רשת המקור /רשת המטרה ()Source/Destination Network
רכיבי המקור /רכיבי המטרה ()Source/Destination Nodes
יישום ()Application
פורט /טווח הפורטים ()Port/Port Range

אתה בוחר האם להציג ערכים בהתבסס על התנועה הנכנסת או
היוצאת או בהתבסס על שני סוגי התנועה .הדו"ח שיתקבל יציג
כברירת מחדל את כתובות ה IP -של המארחים ( ,)hostsאך אתה
יכול גם לבחור לצפות בערכים של ה ,DNS-או לבצע מיון על פי
מספר חבילות המידע ( )packetsאו לפי כמות הבייטים (.)Bytes

לוח המחוונים של המערכות האוטונומיות ()Dashboard AS View
לוח המחוונים של המערכות האוטונומיות מציג מידע על כל המערכות האוטונומיות ( = AS
 )autonomous systemsאשר הנתב ( )routerמשוייך אליהם ,יחד עם הנתונים על התנועה באותה
מערכת אוטונומית .רשימת הנתבים מציגה כל נתב יחד עם המערכת האוטונומית אליה הוא שייך.

כשאתה לוחץ על שמה של מערכת
אוטונומית כלשהי ,אתה רואה את
דו"ח התנועה המשוייך למערכת זו.
לוח המחוונים מציג גם את הארגון
אליו שייכת המערכת האוטונומית,
ואת הנפח של התנועה (הטראפיק)
היוצאת והנכנסת בשעה האחרונה
(או במהלך מספר שעות אחר).

תצוגת המפה של גוגל ( )Google Map View
תוכנת  NetFlow Analyzerמאפשרת לך למקם באופן פיסי את משאבי הרשת שלך על פני מפה .כך,
מנהלי הרשת שלך מקבלים תחושה ממשית לגבי איך מאורגנת הרשת בפועל ,וגם יכולים בקלות
לרדת לעומקם של הנתונים הספציפיים לגבי כל משאב .מידע על שלושה ממשקים המקושרים לנתב
כבר מופיע על המפה .תוכנת  ,NetFlow Analyzerבאמצעות המפות של  ,Googleמאפשרת לך
להציב את המכשירים שלך על גבי המפה כדי לקבל תצוגה גרפית .אתה צריך לקבל Google API
 Keyכדי לבצע זאת.

WAAS Records
אתה יכול להנפיק דוחות מסוג Wide Area Augmentation ( WAAS
 )Systemבאמצעות תוכנת  .NetFlow Analyzerהדו"ח יציג את הנתבים
אשר משוייכים ל )wide-area application engines( WAE -הספציפי,
יחד עם כתובת ה IP-של הנתב ,נפח התנועה ב LAN -וב,WAN -
והאחוז מהתנועה הכוללת .כשאתה לוחץ על שמו של נתב מסויים,
אתה מקבל נתונים סטטיסטיים מדוייקים על התנועה האופטימלית ,על
היישומים ועל הקישורים ( )connectionsשל הנתב הנבחר.

Medianet
 Medianetמבית  Ciscoהוא מוצר בארכיטקטורת  end-to-endאשר מסוגל
לבצע אנליזה לקול ,לוידאו ולתנועה של מידע ,ולדווח על איבוד מידע ,זמן
השהיה ( )latencyו ,jitter -ובכך מסייע לביצוע אופטומיזציה של יישומים
עשירים במדיה .מוצר זה מאפשר לך לנטר את הזרימה ( )flowשל חבילות
מידע ( )packetsברשת שלך ולהיות ער לכל בעיה אשר עלולה להשפיע על
הזרימה עוד לפני שהבעיה מתחילה באופן ממשי להשפיע על הביצועים של
האפליקציה הנבדקת .ניטור הביצועים הוא חשוב במיוחד לתנועה (טראפיק)
של וידאו בגלל שתנועה של וידאו אינטרקטיבי באיכות גבוהה היא רגישה
במיוחד לבעיות ברשת .אפילו בעיות קטנות ,אשר לא תשפענה על אפליקציות
אחרות ,יכולות להיות בעלות השלכות רציניות על איכות הוידאו.

היכולות של ניטור הביצועים באמצעות ( Medianetנקרא גם ,)Mediatrace :נותנות לאדמיניסטרטור
את היכולת לצפות בביצועי הוידאו בנתב מסויים ,כדי לבודד ביצועים ירודים של וידאו.
תוכנת  NetFlow Analyzerמשתמשת ב Cisco Medianet -כדי להנפיק דוחות על הביצועים של הקול
( )voiceושל הוידאו ( )videoובכך לסייע לאדמיניסטרטור לבודד בעיה ספציפית ברשת ולאפשר
עמידה בקריטריונים של האיכות אשר נקבעו.
דוחות ()Medianet Reports
Medianet metrics
תוכנת  NetFlow Analyzerמאפשרת לך לצפות בדוחות על המדדים של  .Medianetהמידע מוצג
בטבלות ובגרפים קלים להבנה .הדוחות מונפקים באופן אינדבידואלי עבור כל אחד מהsessions -
שאתה בוחר .הדוחות נוצרים בהתבסס על המדדים המשוייכים לכל .session

:להלן קטגוריות שונות של המדדים
System Metrics: TCP Profile
System Metrics: RTP Profile
System Metrics: INTF Profile
System Metrics: CPU Profile
System Metrics: MEMORY Profile

•
•
•
•
•

Metrics for Mediatrace Request (  מהיוזםMediatrace מדדים עבור בקשות סיכום של
)Summary from Initiator
)Number of Hops Responded( "קפיצות" בתגובה-• מספר ה
)Number of Hops with Valid Data( "קפיצות" עם מידע תקף-• מספר ה
)Number of Hops with Error( "קפיצות" המכילות שגיאה-• מספר ה
)Number of hops with no data record( • מספר ה"קפיצות" שאין בהן רשומות של מידע
)Last Route Change Timestamp( • שינוי בחותמת הזמן של הנתיב האחרון
)Common Metrics for Each Responder( מדדים נפוצים עבור כל מגיב
)Metrics Collection Status( • סטטוס האיסוף של המדדים
Reachability address •
)Ingress Interface( • ממשק הכניסה
)Egress Interface( • ממשק היציאה
)Hostname( • שם המארח
)Mediatrace Hop Count( • סך ה"קפיצות" שנספרו

Perf-Monitor Metrics: RTP Profile
)IP Packet Drop Count( IP • ספירת חבילות המידע אשר נזנחו לפי
)IP Byte Count( IP • ספירת הבייטים לפי
)IP Packet Count( IP • ספירת חבילות המידע לפי
)Media Byte Count( • ספירת הבייטים של חבילות המידע
)Media Packet Count( • ספירת של חבילות מידע של מדיה
RTP Interarrival Jitter Average •
)RTP Packets Lost(  אשר אבדוRTP • חבילות
RTP Packet Lost Event Count •
)RTP Loss Percent( RTP • אחוז איבוד

Perf-Monitor Metrics:
TCP Profile
IP Packet Drop Count •
IP Byte Count •
IP Packet Count •
Media Byte Count •
TCP Connect Round •
Trip Delay
TCP Lost Event Count •

System Metrics: INTF Profile
)Octet input at Ingress( • אוקטבות של קול בכניסה
)Octet output at Egress( • אוקטבות של קול ביציאה
)Packets received with errors at Ingress( • חבילות מידע שנתקבלו עם שגיאות בכניסה
)Packets with errors at Egress( • חבילות מידע שנתקבלו עם שגיאות ביציאה
)Packets discarded at Ingress( • חבילות מידע שנדחו בכניסה
)Packets discarded at Egress( • חבילות מידע שנדחו ביציאה
System Metrics: CPU Profile
CPU ( • ניצול המעבד
)Utilization
Collection timestamp •

System Metrics: MEMORY
Profile
• ניצול זכרון המעבד באחוזים
Processor memory (
)utilization %
Collection timestamp •

דוחות על התראות למדדי )Alert Reports( Medianet
תוכנת  NetFlow Analyzerמפעילה התראות כאשר ערכי
הסף ( )threshold valueלמדדי  Medianetשהוגדרו מופרים.
מונפק דו"ח אשר מפרט את סוג ההתראה ,את ערך הסף
שנקבע ,את ה"קפיצות" ( )hopsשארעו ואת התיאור שלהן.

Top Dash
לוח המחוונים של הדוחות המובילים מציג בפניך מבט כולל על כל הדוחות של  .Medianetלוח
מחוונים זה גם מדווח לך על ה"קפיצות" ( )hopsהמשמעותיות ביחס למדדים נבחרים .להלן הדוחות
בהם תוכל לצפות על גבי לוח המחוונים:

• חבילות המידע העיקריות אשר נדחו בכניסה ( :)Top Packet Discarded INרשימה של
ה"קפיצות" ( )hopsהמובילות מבחינת מספר חבילות המידע שנדחו בתנועה הנכנסת .הטבלה
מפרטת את שם ה ,session-את ה hop-שמנוטר ואת מספר חבילות המידע שנדחו.
• חבילות המידע העיקריות אשר נדחו ביציאה ( :)Top Packet Discarded OUTרשימה של
ה"קפיצות" ( )hopsהמובילות מבחינת מספר חבילות המידע שנדחו בתנועה היוצאת .הטבלה
מפרטת את שם ה ,session-את ה hop-שמנוטר ואת מספר חבילות המידע שנדחו.
• ניצול המעבד ( :)Top CPU Utilizedטבלה המציגה את ניצול המעבד ב"-קפיצות" ()hops
המשמעותיות יחד עם שם ה.session-

•
•

•
•

ניצול הזכרון ( :)Top Memory Utilizedהטבלה מציגה את ניצול הזכרון ב"-קפיצות" ()hops
המשמעותיות יחד עם שם ה.session-
אובדן חבילות מידע ( :)Top IP packet droppedטבלה המפרטת את ה"-קפיצות" ( )hopsביחס
למספר חבילות המידע אשר אבדו בכל קפיצה .הטבלה מפרטת את שם ה ,session-את הhop-
שנוטר ואת נפח חבילות המידע אשר אבדו ,לפי .IP
 :Top RTT Packet Lostהטבלה מפרטת את ה"-קפיצות" ( )hopsהמשמעותיות ביחס לאיבוד
חבילות המידע מסוג .)round-trip time( RTT
 :Top Jitterהטבלה מפרטת את ה"-קפיצות" ( )hopsהמרכזיות בהקשר ל .Jitter-הקפיצות עם
ה Jitter -הכי גבוה מפורטות יחד עם הערך של הJitter -ועם שם ה.session-

OnDemand
תוכנת  ,NetFlow Analyzerעם האפשרות של  Medianet OnDemandשבה ,מאפשרת לך לגלות את
הנתיב של זרימת ה ,)IP flow's path( IP -תוך כדי שזה קורה ( .)on the goכך ,אתה יכול לנטר בעיות
ברשת ולפתור אותן בזריזות ,ללא צורך בביצוע הגדרות ( )configurationנוספות.

תצוגה של קבוצות )IP Groups View( IP
מערך של  4קבוצות  IPכבר הוגדרו עבורך ,כלהלן:
• אתרים של דואר ( ,)Mail sitesכגוןGmail, Yahoo :
• אתרים של רשתות חברתיות ( ,)Social network sitesכגוןFacebook, Twitter, MySpace :
• אתרי ספורט ( ,)Sports sitesכגוןFoxsports, Cricinfo :
• אתרי וידאו ( ,)Video sitesכגוןYoutube, hulu, FoxinteractiveMedia :
משתמשים יכולים להוסיף ולהסיר אתרים נוספים
שמתאימים לקבוצות ה IP-שהוגדרו .כשאתה בוחר קבוצת
 IPכלשהי ,אתה יכול לצפות בגרפים של התנועה
(טראפיק) הספציפיים לקבוצת  IPזו .מהגרף של התנועה,
אתה יכול לנווט ולראות את היישומים העיקריים ( top
 ,)applicationsאת המארחים העקריים ( )top hostsואת
השיחות העיקריות ( )top conversationsבאותה קבוצת
.IP
בטבלה המופיעה ,הטורים של התנועה הנכנסת ושל
התנועה היוצאת מציגים את נפח התנועה הנכנסת
והיוצאת אשר נוצרה בקבוצות הIP -השונות בשעה
האחרונה .אתה יכול גם לראות את דו"ח התנועה על פי כל
יישום (.)application traffic report

פרופילים של דוחות ()Report Profiles
באמצעות האפשרות של "פרופילים של דוחות" אתה יכול ליצור דוחות מותאמים אישית ,על ידי
שימוש באפשרויות סינון ( )filterרבות .הפרופיל ( )profileשאתה יוצר נשמר לשימוש עתידי ,וכך קטן
משך הזמן שיש להקדיש ליצירת דוחות חדשים .אופציה זו מעניקה רמה גבוהה של גמישות
בהגדרות ,ומאפשרת יצירה קלה של דוחות על פי הקריטריונים אותם אתה מגדיר.

אתה יכול להנפיק דוחות מותאמים אישית בהתבסס על אפשרויות סינון ( )filterשונות ,כדלקמן:
•
•

•
•
•

יישומים ( :)Applicationלבחור את היישומים הזמינים אשר יכללו או אשר לא יכללו בסינון.
מקור ( :)Sourceכאן אתה יכול לקבוע את כתובת ה IP-של המקור ,את טווח ה,)IP Range( IP-
ואת רשת ה IP-שעל פיהם יתבצע הסינון .אתה יכול לבחור לשם כך יותר מאשר כתובת  IPאחת.
יעד ( :)Destinationכאן אתה יכול לקבוע את כתובת ה IP-של היעד ,את טווח ה,)IP Range( IP-
ואת רשת ה IP-שעל פיהם יתבצע הסינון .אתה יכול לבחור לשם כך יותר מאשר כתובת  IPאחת.
 :DSCPאתה בוחר את שם ה DSCP-המתאים מתוך רשימה ( DSPC = Differentiated Services
 .)Code Pointאתה יכול גם לבחור סוג שירות מתאים מתוך ה )Type of Service(ToS -הזמינים.
פרוטוקול ( :)Protocolאתה בוחר מתוך רשימה את הפרוטוקולים המתאימים אשר על פיהם
יתבצע הסינון.

דוחות התנועה
NetFlow Traffic Reports
תוכנת  NetFlow Analyzerמנפיקה דוחות מסוגים
שונים בנוגע לתנועה (לטראפיק) .דוחות אלו
מבוססים על מידע בזמן אמיתי בנוגע לNetFlow -
אשר מיוצא מהנתבים (ה .)routers-הדוחות על
התנועה נותנים לך מבט מעמיק על דפוסי התנועה
( )traffic patternsברשת שלך .אתה מקבל נתונים,
הייחודיים לכל ממשק ( ,)interfaceעם פרטים על
התנועה ברשת עד לרמה של דקה בודדת בזמן.
אתה ניגש לדוחות התנועה כשאתה לוחץ על שם
הממשק הנמצא בתצוגה של המכשיר .דוחות
התנועה נותנים לך מידע על התנועה הנכנסת ועל
התנועה היוצאת בכל ממשק ברשת שלך.
הדוחות על התנועה ב NetFlow Analyzer-כוללים
מידע על:
• המגמות של התנועה ()Traffic Trends
• יישומים עיקריים ()Top Applications
• מארחים עיקריים ()Top Hosts
• שיחות עיקריות ()Top Conversations

הדוחות יכולים להיות מונפקים עבור טווחי זמן שונים לבחירתך .אתה יכול גם להנפיק דו"ח עבור
משתמש ספיציפי לטווח זמן מסויים באמצעות האפשרות של דו"ח מותאם אישית .טווחי הזמן
בגרפים אלו מבוססים על הגדרות הזמן הקיימות במערכת .אתה בוחר את התאריך והשעה
הנחוצים לך ,ומקבל את דו"ח התנועה המתאים.

תוכנת  NetFlow Analyzerמציעה גם דוחות נוספים כגון דוחות על טיפול בתקלות ,דוחות מאוחדים,
ודוחות מסוג חיפוש והשוואה (הסבר לגבי דוחות אלו יובא בהמשך).
כמו כן ,אתה יכול לצפות בדוחות תנועה ביחס לקבוצות  IPנבחרות.

דוחות על התנועה בזמן אמת ()Real-time Traffic Graphs
תוכנת  NetFlow Analyzerמנפיקה גרפים על התנועה מייד כאשר מידע על ה Netflow-מתקבל .אתה
מקבל ,לפיכך ,גרפים בזמן אמת עבור תנועה נכנסת ויוצאת ,בהתאם לממשק או בהתאם לקבוצת הIP-
בה אתה בוחר.
דוחות התנועה מוצגים בהתבסס
על נפח ( )Volumeהתנועה,
מהירות ( ,)Speedניצול רוחב הפס
(ה )bandwidth-ומספר חבילות
המידע ( )packetsשנשלחו או
שנקבלו על ידי משאב כלשהו.
הגרף והמידע יכולים להיות מוצגים
עם ממוצעים של דקה ,של חמש
דקות או של  15דקות ,לפי
בחירתך.

מסנני זמן ()Time Filters
ברירת המחדל לגרף היא
"יום אחרון" (.)Last Day
אתה יכול גם לבחור
לצפות במידע על פי
שעה ()hour-based
בדוחות התנועה היומים
והשבועיים.

האחוזון ה)95th Percentile( 95-
האחוזון ה 95-הוא החלק אשר גדול מ 95%-המספרים במערך הנתון.
מידע סטטיסטי זה הינו שימושי למדידת התפוקה של המידע שכן כך
אתה מקבל תמונה מדוייקת של התנועה המקסימלית אשר נוצרת
בממשק ( .)interfaceזהו אמצעי לפרש בצורה ברורה את המידע על
הביצועים.
האחוזון ה 95-הוא הערך הגבוה ביותר שנותר כאשר  5האחוזים
העליונים מתוך המידע המספרי הממויין מסולקים .המספר המתקבל
שונה מזה שמתקבל כאשר מחשבים סתם ממוצע ,והוא משמש כאמצעי
למדוד את הערכים הקיימים תוך התעלמות מרגעי שיא חולפים.

גרף שניתן לבצע בתוכו בחירות ()Selectable Graph
תוכנת  NetFlow Analyzerמאפשרת לך לבדוק לעומק את הנתונים המוצגים בגרפים על התנועה.
כאשר אתה חולף עם העכבר על פני נקודות שונות על הגרף ,אתה יכול ללחוץ עליהם ולחשוף מידע
נוסף .למשל ,נניח כי בחרת ליצור דו"ח על השבוע האחרון .אתה יכול לבחור מתוך הגרף נתונים
הנוגעים לימים ספציפיים ,או אפילו לדקה מסויימת ,בכך שאתה לוחץ על גבי הגרף על השעה
המעניינת אותך.
WAN RTT Monitor
ניתן לצפות במנטר של  WAN RTTאשר הוגדר
כחלק מהגדרות הניהול של קבוצות הRTT = ( IP -
 .)round-trip timeהגרף מציג את זמני הRTT -
ביחס לקבוצות ה IP-השונות.

יישומים מובילים ()Top Applications
תגית היישומים בתוכנת  NetFlow Analyzerמציגה
את כל היישומים אשר עוברים דרך ממשק מסויים
במשך טווח זמנים מוגדר .אתה בוחר האם אתה
מעוניין לצפות בתנועה (טראפיק) נכנסת או יוצאת
ברמת היישום .כדי שיהיה קל יותר לנטר אפשר גם
לקבץ יישומים שונים יחדיו לקבוצות ולאתרים
עיקריים.

דו"ח על היישומים ()Applications Report
הדו"ח מציג את הפיזור של התנועה הנכנסת והיוצאת ביחס ליישומים השונים .רשימת היישומים
מאורגנת כך שבראש יוצגו היישומים אשר תורמים את מקסימום התנועה ,לצד נתונים על נפח התנועה
( )volume of trafficהנוגע להם ,וכן יוצג האחוז הכולל שנפח תנועה זו תופס מתוך כלל התנועה
ברשת .לחיצה על שם היישום תפתח דו"ח מפורט על כל השיחות ( .)conversationsהדו"ח על נתוני
השיחות מפרט את מספר המשאבים ( )resourcesאשר ניגשו אל היישום הספציפי .אתה יכול לצפות
בנתוני השיחות ,כגון :המקור ( ,)sourceהיעד ( ,)destinationסוג היישום ( ,)application typeהפורט
( )portהרלוונטי ,הפרוטוקול ,DSCP ,נפח התנועה והאחוז מתוך כלל התנועה המשוייך לשיחה
הספציפית .גרף בצורת עוגה ( )pie-graphמאפשר לך תצוגה מהירה ביחס ליישומים המרכזיים שכן
הוא מציג מהו האחוז שיישומים אלו תופסים מתוך כלל התנועה ברשת.

קבוצת יישומים ()Applications Group
דו"ח זה מציג יישומים שונים אשר מקובצים יחד כדי שהצפיה בהם תהיה נוחה יותר .אופציה זו
מאפשרת לך לקבץ יישומים שונים ליישות אחת.
אתרים מובילים ()Top Sites
דו"ח זה מציג את היישומים אשר תורמים את מירב התנועה ברשת .כאשר קיים  DNSהניתן לפענוח
אז ניתן לראות גם את שם אתר האינטרנט ( .)website nameאתה רואה את עשרת המכשירים
המרכזיים ברשת שלך המחוברים לאתר אינטרנט זה .הדו"ח מציג מהי התרומה לתנועה ,במונחים
של נפח העלאה והורדה ( )upload & download volumeבשיעור של אחוזים ,מתוך כל כתובת  IPאל
אתר האינטרנט באמצעות אותו יישום .בחירה באתר אינטרנט כלשהו ברשימה נותנת לך מידע נוסף
על התנועה של ההעלאה או ההורדה ( )upload or download trafficומהן כתובות ה IP-של
המכשירים אשר ניגשו לאתר אינטרנט זה.

הוספת יישום משני ( Adding a
)sub application
אתה יכול להוסיף יישום משני
לרשימת היישומים .כך אתה יכול
להוסיף שם לכתובת ה ,IP-לטווח
( )rangeאו לרשת ולשייך שם זה
לשמו של יישום נבחר .כך אתה
יכול לזהות את רשת ה ,IP-את
טווח הכתובות או את כתובת ה-
IPאשר ניגשו ליישום מסויים.

צפייה בפרוטוקולים המובילים ()Viewing Top Protocols
בחר בלינק "פיזור הפרוטוקולים" ( )Protocol Distributionכדי
לראות מהם הפרוטוקולים המובילים עבור הממשק הנבחר או
עבור קבוצת  IPכלשהי .אתה יכול לעיין בתנועה נכנסת או
יוצאת ( )In /Outברמת הפרוטוקול .מוצגים בפניך השיחות
( )conversationsהעיקריות אשר משתמשות בפרוטוקול זה.
גרף בצורת עוגה ( )pie chartמציג מהו אחוז רוחב הפס אשר
כל פרוטוקול עושה בו שימוש .תוכל לייצא את הדו"ח לפורמט
של  PDFאו  CSVאו לשלוח אותו ישירות מהתוכנה במייל למי
שתבחר.

)Support for Internet Protocol Version 6(IPV6
הפרוטוקול ) IP version 6 (IPv6הינו גרסה חדשה
לפרוטוקול האינטרנט ,אשר נועד להחליף את
הפרוטוקול ) .IP version 4 (IPv4הפרוטוקול  IPv6מגדיל
את ההיקף של כתובת ה IP-מ 32-ביטים ל 128-ביטים,
כדי לתמוך ברמות רבות יותר של היררכיות של
כתובות.
תוכנת  NetFlow Analyzerמציעה כעת תמיכה
בפרוטוקול  .IPv6אתה יכול לצפות ברשומות המידע
הגולמי ( )raw dataשל השעתיים האחרונות בפורמט
של פרוטוקול  .IPv6מאחר ופורמט הכתובות של IPv6
עדיין לא אומץ על ידי חלק גדול מהאנשים בעולם ,אז
תוכנת  NetFlow Analyzerמציעה כרגע תמיכה לפורמט
 IPv6רק ברמת המידע הגולמי .המידע הגולמי שנאסף
עבור עשר היישומים העיקריים ,המקורות והיעדים
במהלך השעתיים האחרונות יכול להיות מוצג בפורמט
של .IPv6
אתה יכול גם לצפות במידע הגולמי של דו"ח פתרון
התקלות ( )Troubleshoot Reportsבפורמט של .IPv6

המארחים העיקריים ()Top Hosts
תוכנת  NetFlow Analyzerמציגה את המארחים ()hosts
אשר תורמים את מרבית התנועה הנכנסת והיוצאת
במהלך פרק הזמן שנבחר .גרף בצורת עוגה ()pie chart
מתחת לדו"ח מציג את אחוז רוחב הפס אשר נעשה בו
שימוש על ידי כל מארח .אתה יכול ליצא את הדו"ח כקובץ
 CSV ,PDFאו לשלוח אותו במייל ,לפי בחירתך.
איכות השירות ()QoS = Quality of service
"איכות השירות" היא פקטור חשוב .פקטור זה אומר
למעשה עד כמה יעיל השימוש ברוחב הפס ברחבי ה-
 .WANזהו גם מדד לחווית המשתמש הכוללת ברוחב
בפס הנתון.
תוכנת  NetFlow Analyzerמציגה רשימה של הDSCP -
( )Differentiated services code pointהעיקריים .אתה
יכול לראות את הערכים השונים של  DSCPלצד רשימת
היישומים אשר מרכיבים אותו .כמו כן מופיעים הפרטים
של התנועה (הטראפיק) ואחוז הניצול מתוך סך התנועה
של היישומים ושל קבוצת הDSCP -גם יחד .נתונים אלו
יכולים גם להיות מוצגים בצורה של גרף.

)Differentiated services code point( DSCP
ניתן לצפות בקבוצות ה DSCP-על ידי בחירה בלינק שלהם בתוכנת .NetFlow Analyzer

)Type of Service( TOS
האינטרנט ,כשלעצמו ,לא יודע לבד מהו הנתיב ( )pathהאופטימלי עבור יישום כלשהו או עבור
משתמש מסויים .לפיכך פרוטוקול ה IP -מספק אפשרות לפרוטוקולים מהשכבה העליונה להעביר
רמזים לשכבת האינטרנט לגבי הפעילות שצריכה להתבצע עם חבילת מידע ( )packetמסויימת.
פעילות זו נקראת  ,Type of Serviceסוג השירות ,או בקיצור .TOS :היחידות של ה TOS -מקבלות ביטוי
בערכים בינאריים:
•  1000עיכוב מינימילי ()minimize delay
•  0100תפוקה מקסימלית ()maximize throughput
•  0010אמינות מקסימלית ()maximize reliability
•  0001עלות כספית מינימלית ()minimize monetary cost
•  0000שירות רגיל ()normal service

שיחות מרכזיות ()Top Conversations

תגית השיחות מציגה את השיחות שהן בעלות
התרומה הרבה ביותר לתנועה (טראפיק) בטווח הזמן
הנבחר .אתה בוחר בין תנועה נכנסת ויוצאת
( )IN and OUTכדי לצפות במידע שמעניין אותך ,וכדי
לעיין גם בכתובות ה IP -של המארחים ובשמות הDNS-
הרלוונטיים .אתה יכול לקבץ את השיחות לפי המקור
( ,)sourceהיעד ( ,)destinationאו היישום
( .)applicationגרף העוגה ( )pie chartמתחת לדו"ח
מציג את המקורות ,היעדים ,והשיחות העיקריות ואת
תרומתם היחסית לתנועה הכוללת בפרק הזמן שנבחר.

דוחות על התנועה עבור מערכות אוטונומיות ()AS Traffic Reports
דוחות התנועה עבור מערכות אוטונומיות ()AS = autonomous systems
מציגים בפניך את נפח התנועה הנכנסת והיוצאת עבור כל מערכת אוטונומית
במהלך השעה האחרונה .אתה יכול לצפות בגרפים על בסיס נפח התנועה,
המהירות ,או על בסיס מספר חבילות המידע ( )packetsשנתקבלו .אתה יכול
להנפיק את הגרפים עבור טווחי זמן שונים ,ולהציג ערכים כוללים ,ערכי
מקסימום ,ערכי מינימום וערכי תנועה ממוצעים עבור מערכת אוטונומית
( )ASזו לזמן הנבחר.

פתרון בעיות ()Troubleshooting
הלינק של פתרון הבעיות מאפשר לך לקבוע קריטריון כלשהו ,ולצפות
בנתונים בנוגע לתנועה על פני ממשק ( )interfaceנבחר .המידע עבור
דוחות פתרון הבעיות ( )Troubleshootingנלקח ישירות מתוך המידע
הגולמי ( .)raw dataהמשמעות היא שדוחות פתרון הבעיות זמינים
במשך הזמן שמידע גולמי נשמר ,על פי ההגדרות שיצרת.
להלן הקריטריונים מהם אתה יכול לבחור כדי
לבצע סינון ( )filterבגרף על התנועה:
• כתובת של המקור ושל יעד
(.)Source/Destination Address
• הרשת של המקור ושל היעד
(.)Source/Destination Network
• .Source/Destination Nodes
• יישום (.)Application
• פורט או טווח של פורטים ( Port/Port
.)Range
אתה בוחר האם אתה מעוניין לצפות בנתונים
עבור תנועה נכנסת או עבור תנועה יוצאת.
הדו"ח יציג את כתובות ה IP-של המארחים
( )hostsאו את ערכי ה DNS-הרלוונטיים.

דוחות מאוחדים ()Consolidated Reports
הדוחות המאוחדים מאפשרים לך לראות את כל נתוני התנועה עבור ממשק או עבור קבוצת IP
במבט אחד .אתה יכול להנפיק דוחות לפי שעה ,לפי יום ,או להנפיק דו"ח המתייחס לשעות
הנחשבות כשעות העבודה בלבד .ביכולך לבחור האם לקבל נתונים על התנועה הנכנסת או על
התנועה היוצאת עבור יישומים ,אפליקציות ,מקורות ויעדים .אתה יכול להדפיס את הדוחות,
לשמור אותם כקובץ  PDFאו  CSVאו לשלוח אותם במייל.

דוחות השוואתיים ()Compare Report - NetFlow Analyzer Global Report
השוואת מכשירים ()Compare Devices
עם אפשרות זו אתה יכול להשוות מכשירים רבים זה לזה ביחס לאותו טווח זמן ,או להשוות את ביצועי
אותו המכשיר ביחס לעצמו אבל בטווחי זמן שונים בהם תיפקד.
סוג דו"ח ()Report Type
הדו"ח יכול להיות משני סוגים שונים ,כדלקמן:
• השוואה בין מכשירים רבים על פני אותו טווח זמן ,או
• השוואה של אותו המכשיר על פני טווחי זמן שונים.

בחירת טווח זמן ()Select Period
כאשר סוג הדו"ח הנבחר הוא :השוואה בין מכשירים רבים על פני אותו טווח זמן ,אז ניתן לבחור טווחי
זמן כגון :שעה אחרונה 6 ,שעות אחרונות 24 ,שעות אחרונות ,אתמול ,שבוע שעבר ,חודש אחרון,
רבעון אחרון או לבחור זמן אחר בהתאמה אישית.
כאשר סוג הדו"ח הנבחר הוא :השוואה של אותו המכשיר על פני טווחי זמן שונים ,אז פרקי הזמן
שאתה יכול לבחור הם :דו"ח יומי ,דו"ח של שעה ,דו"ח שבועי ,דו"ח חודשי.

המכשירים הנבחרים Select Device(s) -
באופציית בחירת המכשירים ,המשתמש בוחר מכשיר אחד (אם
ההשוואה היא השוואה של אותו המכשיר ביחס לעצמו בתקופות זמן
שונות) ,או שהוא בוחר סדרה של מכשירים (אשר יוצבו בהשוואה זה
לזה ביחס לתקופת זמן זהה) .אתה בוחר את המכשירים ,למשל
את הממשקים ( )Interfacesאו את קבוצות ה IP-הרלוונטיים.
הנפקת הדו"ח ( Generate
)Report
כדי להנפיק את הדו"ח אתה
בוחר את הקריטריון המועדף
עליך ,מבין הקריטריונים
הבאים:
• הצג מהירות ( Show
)Speed
• הצג ניצול ( Show
)Utilization
• הצג חבילות מידע ( Show
)Packets

דוחות חיפוש ()Search Report
דוחות חיפוש יכולים לשמש אותך כדי
ליצור דוחות ספציפיים עבור משתמש
מסויים .זה שימושי במיוחד כשאתה רוצה
לדעת מהו הניצול של רוחב הפס על ידי
מארח ( )hostאו יישום ()application
מסויים .אתה בוחר את המכשירים שאת
התנועה שלהם אתה מעוניין לנתח –
נתבים ( )routersאו ממשקים
(.)interfaces
כמו כן אתה בוחר את הקריטריונים אשר על פיהם אתה מעוניין לסנן ( )filterאת המידע:
• כתובת של המקור ושל יעד ()Source/Destination Address
• הרשת של המקור ושל היעד ()Source/Destination Network
• Source/Destination Nodes
• יישום ()Application
• פורט או טווח של פורטים ()Port/Port Range
אתה בוחר בין דו"ח של תנועה יוצאת לבין דו"ח של תנועה נכנסת ,ומקבל בדו"ח גם נתונים על
כתובות ה IP-של המארחים או את ה DNS-שלהם .אחר כך אתה יכול לשלוח את הדו"ח הזה בהודעת
אי-מייל ,להדפיס אותו או לשמור אותו כקובץ  PDFאו .CSV

תיכנון קיבולת ()Capacity Planning
באמצעות האופציה של תכנון הקיבולת אתה יכול לקבל
החלטות מושכלות בנוגע לרוחב הפס ברשת שלך .אתה
מקבל נתונים על המגמות בתנועה ( )traffic trendועל
דפוסי ניצול רוחב הפס על פני תקופה של זמן .דו"ח תיכנון
הקיבולת הינו זמין עבור כל הממשקים המנוטרים בתוכנת
.NetFlow Analyzer
דו"ח תיכנון הקיבולת ()Capacity Planning Report
דו"ח תכנון הקיבולת מציג בפניך את דפוסי התנועה
( )traffic patternsבהתבסס על נפח ( ,)volumeמהירות
( ,)speedניצול ( ,)utilizationוחבילות מידע (.)packets
הדוחות יכולים להיות מונפקים עבור טווח זמן לבחירתך,
החל מהשעה האחרונה ועד לרבעון השנתי האחרון .קיימים
בדוחות גם מסננים ( )filtersשמאפשרים לך להפריד בין
שעות עבודה לשעות שאינן במסגרת שעות עבודה ולהנפיק
דוחות רק עבור טווח השעות המועדף עליך.

חיוב ()Billing
דו"ח זה מציג חיובים שעשויים
להווצר לך בהתבסס על הנפח
( )volumeועל המהירות אשר
מנוצלת על ידי ממשק מסויים
במשך טווח זמן מוגדר.
ממוצע לדקה ( 1 Minute
)Average
גרף זה מציג בפניך את הנתונים
של התנועה הנכנסת והיוצאת
בממוצע לדקה אחת .דו"ח זה
מציג גם את הערך של האחוזון
ה )95th percentile( 95-הן עבור
התנועה הנכנסת והן עבור
התנועה היוצאת .הטבלה מתחת
לגרף מציגה את הכמות הכוללת
של התנועה הנכנסת והיוצאת
לצד ערכי מינימום ,מקסימום,
ערך ממוצע וסטיית תקן.

שימוש יומי ממוצע Average Use (Daily) -
גרף זה מציג את השימוש היומי הממוצע ברוחב הפס על פני
תקופת זמן נבחרת .אתה יכול לצפות הן בתנועה הנכנסת והן
בתנועה היוצאת.

דו"ח גדילת יישומים ()Application Growth Report
דו"ח גדילת היישומים עוזר לך לזהות את מגמות השימוש ביישום מסויים ברשת שלך על פני תקופת
זמן .אתה מקבל תצוגה גרפית אודות שיעור רוחב הפס המשמש כל יישום .זה עוזר לך לבצע תיעדוף
בין היישומים השונים כדי לענות על צרכי החברה שלך .הדו"ח בצורת הטבלה יכול להציג נתונים הן
לגבי תנועה נכנסת והן לגבי תנועה יוצאת.

Medianet Reporting
 Medianetמבית  Ciscoהוא מוצר בארכיטקטורת  end-to-endאשר
מסוגל לבצע אנליזה לקול ,לוידאו ולתנועה של מידע ,ולדווח על איבוד
מידע ,זמן השהיה ( )latencyו ,jitter -ובכך מסייע לביצוע
אופטומיזציה של יישומים שהינם עשירים במדיה .מוצר זה מאפשר לך
לנטר את הזרימה ( )flowשל חבילות מידע ( )packetsברשת שלך
ולהיות ער לכל בעיה אשר עלולה להשפיע על הזרימה עוד לפני
שהבעיה מתחילה באופן ממשי להשפיע על הביצועים של האפליקציה
הנבדקת .ניטור הביצועים הוא חשוב במיוחד לתנועה (טראפיק) של
וידאו בגלל שתנועה של וידאו אינטרקטיבי באיכות גבוהה הינה רגישה
במיוחד לבעיות ברשת .אפילו בעיות קטנות אשר לא תשפענה על
אפליקציות אחרות יכולות להיות בעלות השלכות רציניות על איכות
הוידאו.
היכולות של ניטור הביצועים באמצעות ( Medianetנקראת גם:
 ,)Mediatraceנותנות לאדמיניסטרטור את היכולת לצפות בביצועי
הוידאו בנתב מסויים ,כדי לבודד ביצועים ירודים של וידאו.
תוכנת  NetFlow Analyzerמשתמשת ב Cisco Medianet -כדי להנפיק
דוחות על הביצועים של הקול ( )voiceושל הוידאו ( )videoוכדי לסייע
לאדמיניסטרטור לבודד בעיה ספציפית ברשת .כך ,מתאפשרת עמידה
בקריטריונים של איכות שנקבעו.

Medianet Reporting
הדוחות על  Medianetמציגים
נתונים על תנועה נכנסת ותנועה
יוצאת בהתבסס על נפח המדיה ,זמן
התגובה (,)RTT = round trip time
איבוד חבילות מידע ( )packet lossו-
 .jitterאתה יכול לבחור מהם
המדדים המועדפים עליך לצורך
הנפקת הדו"ח .אתה יכול גם לבחור
לקבץ דוחות יחדיו על סך המקור
( ,)sourceהיעד ,או היישום.

נפח המדיה ()Media Volume
הגרף מציג ציר זמן עם מבט כולל על  3כתובות ה IP-אשר הן
התורמות הגדולות לתנועה של מדיה ברשת .כמו כן ,גרף
בצורת עוגה ( )pie chartמציג את האחוזים של תנועה עשירה
במדיה ביחס לתנועה שאינה עשירה במדיה ברשת שלך.
טבלה שמוצגת מתחת לגרף מראה לך את המקור ,את היעד
ואת יישום אשר שלח או שקיבל את המספר המקסימלי של
חבילות מידע של מדיה ,וכן מוצג בפניך נפח התנועה של
המדיה ברשת .אתה רואה נתונים על השיעור (באחוזים) של
התנועה של המדיה בהשוואה לתנועה (טראפיק) הכללית.

זמן תגובה RTT -
גרף זה מציג ציר זמן ,אשר עליו נמצאים שלוש
כתובות ה IP-עם ה )round-trip time( RTT-הגבוה
ביותר .וכן ,גרף בצורת עוגה מציג את השיעור
באחוזים של תנועה עשירה במדיה ביחס לתנועה
הכוללת ברשת .בטבלה מוצגים נתונים לגבי
המקור ,היעד ,היישום וה RTT -שלהם.
אובדן חבילות מידע ()Packet Lost
גרף מסוג של ציר-זמן נותן לך במבט אחד כולל
תצוגה של איבוד חבילות מידע של מדיה בשלוש
כתובות ה IP-העיקריות .הגרף בצורת העוגה מציג
את השיעור באחוזים של תנועה עשירה במדיה
ביחס לתנועה הכוללת ברשת .בטבלה מוצגים
נתונים לגבי המקור ,היעד והיישום ,יחד עם
המספר של חבילות המידע שאבדו ועם שיעורן
היחסי.

ממוצע ה)Jitter Avg( Jitter-
גרף מסוג של ציר-זמן נותן לך במבט אחד
כולל את ממוצע ה jitter -בשלוש כתובות הIP-
העיקריות .הגרף בצורת העוגה מציג את
השיעור באחוזים של תנועה עשירה במדיה
ביחס לתנועה הכוללת ברשת .בטבלה מוצגים
נתונים לגבי המקור ,היעד והיישום ,יחד עם
ערכי המינימום ,ערכי המקסימום והממוצעים
של ה.jitter -

כל הדוחות ()All Reports
גרף מסוג של ציר-זמן נותן לך במבט
אחד כולל תצוגה של שלוש כתובות הIP-
שתורמות הכי הרבה תנועה עשירה
במדיה .הגרף בצורת העוגה מציג את
השיעור באחוזים של תנועה עשירה
במדיה ביחס לתנועה הכוללת ברשת.
בטבלה מוצגים נתונים לגבי המקור ,היעד
והיישום ,אשר שלחו או קיבלו את המספר
המקסימלי של חבילות מדיה .כמו כן מוצג
נפח התנועה של המדיה ,ערכי jitter
מינימליים ,מקסימליים וממוצעים ,וכן
מוצג מספר חבילות המידע שאבדו
והשיעור היחסי של חבילות מידע אלו.

דו"ח מפורט ()Detail report
הדו"ח המפורט מספק מבט מלא על משאב ()resource
נבחר .גרף עמודות שנקרא "נפח המדיה" ( Media
 )Volumeמציג נתונים הנוגעים לנפח של תנועת המדיה
הנכנסת והיוצאת הקשורה למשאב מסויים במהלך פרק
הזמן הנבחר .הגרף גם מציג את נתוני הround-( RTT -
 )trip timeואת ממוצע ה jitter-של המשאב הנבחר
במהלך פרק הזמן שהוגדר .הטבלה מתחת לגרף
מפרטת את נתוני המקור ,היעד ,היישום ,חבילת המידע
של המדיה ,נפח המדיה Jitter ,RTT ,מקסימליJitter ,
מינימלי Jitter ,ממוצע ,ושיעור אובדן חבילות מידע
( )Packet Lost Rateעבור אותו המשאב.

פעולותיו של האדמיניסטרטור
Admin Operations
תוכנת  NetFlow Analyzerמאפשרת לך לבצע פעולות אדמיניסטרטיביות רבות האופייניות
לעבודתו של אדמיניסטרטור-הרשת ,כגון ניהול קבוצות נתבים ( ,)group of routersטיפול
במשתמשים מגוונים ,הגדרת התראות ועוד.

)Product Settings( הגדרות המוצר
NetFlow  אשר אתה יכול לבצען מתוך הממשק של,אפשרויות ההגדרה כוללות מספר הגדרות לשרתים
.Analyzer

.)Server Settings( הגדרות השרת
Advanced ( הגדרות מתקדמות
.)Settings
Storage ( הגדרות אחסון
.)Settings
הגדרות שרת הדואר או שרת
Mail Server /Proxy ( הפרוקסי
.)Server Settings
Google ( הגדרות המפה של גוגל
.)Map Settings
Cisco Wide Area ( WAAS הגדרות
.)Application Services

•
•
•
•
•
•

מיפוי יישומים ,קבוצות יישומים ,מיפוי  DSCPוקבוצות DSCP
)(Application Mapping, Application Group, DSCP Mapping and DSCP Group
מיפוי היישומים ()Application Mapping
אופציית מיפוי היישומים מאפשרת לך להגדיר את היישומים המזוהים ע"י
 .NetFlow Analyzerאתה יכול להוסיף יישומים חדשים ,לשנות יישומים
קיימים או למחוק אותם .אתה יכול גם לשייך כתובת  IPמסויימת ליישום
כלשהו .היישומים ממויינים לקטגוריות בהתבסס על כתובת המקור (,)source
כתובת היעד ( ,)destinationהפורט ( )portשל המקור ,הפורט של היעד,
וערכי הפרוטוקול ברשומות של הזרימה ( .)flow recordערכים אלו מותאמים
לרשימת היישומים שבמפת היישומים.

מיפוי הDSCP-
הרעיון מאחורי איכות השירות ( )Quality of Serviceהוא למדוד ,לשפר ולהבטיח את השיעור של
העברת השידורים ,את שיעורי השגיאות וכן מאפיינים נוספים במסגרת הרשת .המודל של DiffServ
( )Differentiated servicesעבור מיפוי ה )Differentiated services code point( DSCP -נוצר כדי
לבצע הבחנה בתוך תנועת ה ,IP-כך שהתנועה המועדפת באופן יחסי תוכל להיות מאובחנת על בסיס
כל קפיצה ( .)per-hopשימוש במיפוי ה DSCP -מסייע לך לתת שם לנקודות הקוד השונות בDiffServ -
ולנטר את התנועה שלהם ,באמצעות דוחות של פתרון תקלות ( )troubleshooting reportsתחת
תגית ה.DSCP -

אתרים מובילים ()Top Sites
דו"ח האתרים המובילים מציג את היישומים התורמים את מקסימום התנועה ברשת .היישומים
ממופים לצד שמות ה DNS-שלהם .עם אפשרות זו ,אתה יכול להוסיף כתובות  IPמוגדרות ,לערוך
אותן או למוחקן ,וכן לבצע פעולות אלו עבור היישומים הקשורים לכתובות הIP -הנ"ל.

ניהול קבוצות ה)IP Group Management( IP -
כברירת מחדל מוגדרות כבר ארבע קבוצות  ,IPכלהלן:
• אתרים של דואר ( ,)Mail sitesכגוןGmail, Yahoo :
• אתרים של רשתות חברתיות ( ,)Social network sitesכגוןFacebook, Twitter, MySpace :
• אתרי ספורט ( ,)Sports sitesכגוןFoxsports, Cricinfo :
• אתרי וידאו ( ,)Video sitesכגוןYoutube, hulu, FoxinteractiveMedia :
משתמשים יכולים להוסיף ולהסיר אתרים נוספים שמתאימים לקבוצות ה IP-שהוגדרו.
תחת האפשרות של ניהול קבוצות  IPאתה יכול לנטר
באופן ייחודי ונפרד תנועה מחלקית ( departmental
 ,)trafficתנועה של אינטרה-נט ( )intranet trafficאו
תנועה של יישומים .אתה יכול ליצור קבוצות IP
בהתבסס על כתובות ה IP-או בהתבסס על שילובים
של פורט ( )portושל פרוטוקול .אתה יכול גם לבחור
לנטר תנועה של ממשקים ספציפיים על פני נתבים
( )routersשונים .לאחר יצירה של קבוצת  ,IPאתה
יכול לצפות ביישומים המובילים ,בפרוטוקולים
המובילים ,במארחים ( )hostsהעיקריים ובשיחות
( )conversationsהמובילות בתוך קבוצת הIP-
הנבחרת ,לבדה.

הבנת קבוצות ה)Understanding IP Groups( IP-
כדי להבין יותר לעומק איך עובד הרעיון של קבוצות ה IP-ואיך זה יכול
לעזור לך להבין את השימוש הספציפי ברוחב הפס ( bandwidth
 ,)usageנתונות שתי הדוגמאות שלהלן:
דוגמא מס'  :1רשת של חברה
נניח כי קיימת סביבת ITהאופיינית לחברה ,כאשר השרתים המרכזיים
ובסיסי המידע ( )databasesממוקמים במשרד מרכזי ,וכל הסניפים של
המשרד מקבלים זכויות גישה מתאימות לשרתים אלו.
הבעיה :אתה צריך לעקוב אחר רוחב הפס אשר נעשה בו שימוש על ידי
כל סניף בעת שסניף זה מתחבר ליישום מסוג Enterprise ( ERP/CRM
)resource planning / Customer relationship management
הפתרון :אתה יוצר קבוצת  IPעבור כל סניף ,יחד עם הפורט ועם
הפרוטוקול של היישום מסוג  ERP/CRMאשר רץ.
דוחות התנועה ( )traffic reportsעבור כל קבוצת  IPיציגו את הנתונים
על רוחב הפס אשר נעשה בו שימוש על ידי כל סניף של המשרד בעת
שהוא עובד עם יישומים מסוג  .ERP/CRMמידע זה הוא שימושי מאוד
במקרים שיש חשבונאות הנוגעת לתנועה וכן חיובים המבוססים על
שימוש.
הערה :אם כתובות ה IP-בסניף של המשרד מתורגמים כ )network address translated( NATed -על
ידי שרת האינטרנט ,אז אתה יכול לצפות בשימוש הכולל ברוחב הפס עבור הסניף של המשרד ,אבל
לא עבור מארח מסויים בתוך אותה קבוצת .IP

דוגמא מס'  :2רשת של קמפוס במוסד לימודי
נניח כי קיימת סביבת  ITהאופיינית לקמפוס ,כאשר קיימות בקמפוס מחלקות שונות .כאן ,כתובות הIP-
אינם מתורגמים בדרך כלל כ )network address translated( NATed -על ידי שרת האינטרנט.
הבעיה :אתה צריך לנתח מהו רוחב הפס ( )bandwidthאשר מנוצל על ידי כל מחלקה.
הפתרון :אתה יוצר קבוצת  IPעבור כל מחלקה (כתובת IPאחת או טווח של כתובות) ,מבלי לציין ערכי
פורט וערכי פרוטוקול.
דוחות התנועה עבור כל קבוצת  IPיציגו את השימוש שנעשה ברוחב הפס על ידי המחלקה המסוימת,
לצד מידע על המשוחחים המובילים ( )top talkersועל השיחות המובילות ( )top conversationsבתוך
אותה מחלקה.

הגדרת קבוצות Defining IP ( IP
)Groups
קבוצות  IPיכולות להיות מוגדרות
בהתבסס על כתובות  IPאו על פי
שילובים של פורט ושל פרוטוקול.
בנוסף ,אתה יכול לסנן ()to filter
תנועה של קבוצות  IPבהתבסס על
הממשקים (ה )interfaces-השונים.

Bulk loading IP Groups
תוכנת  NetFlow Analyzerמאפשרת הוספה של קבוצות IP
רבות בבת אחת באמצעות קובץ מסוג  XMLששמו
 ipGroup.xmlהנמצא במיקום שלהלן:
AdventNet\ME\NetFlow\troubleshooting
באמצעות קובץ זה ניתן לבצע הגדרה של כתובות  IPרבות בו
זמנית.
Enabling WAN using IP Group
Management
אופציית ניהול קבוצות ה IP-מאפשרת לך
לנטר באופן ייחודי ונפרד תנועה מחלקית
(  ,)departmental trafficתנועה של
אינטרה-נט ( )intranet trafficאו תנועה של
יישומים .אתה יכול ליצור קבוצות IP
בהתבסס על כתובות ה IP-או בהתבסס על
שילובים של פורט ( )portושל פרוטוקול .עם
שימוש באופציית ניהול קבוצות ה IP-אתה
יכול גם לנטר את ה)round trip time( RTT-
של ה WAN-עבור כתובות  IPספציפיות או
עבור טווח של  IPולנתח את זמן השהיה
( )latencyואת איכות השירות ( quality of
 )serviceבין שני מיקומים.

ניהול הפרופילים של ההתראות ()Alert Profiles Management
פרופיל של התראות נוצר כדי להגדיר את ערכי הסף ( )thresholdsהקובעים מתי תופעלנה
ההתראות .הפרמטרים שצריכים להיות מוגדרים בעת יצירת פרופיל התראה הם:
•  :Interfaces/ IP Groups / Interface Groupרשימה של ממשקים ,קבוצות  IPוקבוצות של
ממשקים אשר השימוש שהם מבצעים ברוחב הפס צריך להיבדק.
• דפוסי תנועה ( :)Traffic patternהתנועה אשר צריכה להבדק – תנועה נכנסת ,תנועה יוצאת או
שילוב של השתיים.
• יישומים ופורטים ( :)Application / Portאתה יכול לעקוב אחר התנועה עבור כל היישומים או
עבור יישום ספציפי ,וכן עבור כל הפורטים או עבור פורט מסויים.
• הגדרת ערכי הסף ( :)Threshold Settingsקיימים שלושה ערכים – אחוז השימוש ,מספר
הפעמים שהדבר התרחש ,ומשך הזמן שהדבר קורה.
• אחוז השימוש ( :)% Utilizationכאשר השימוש עובר את ערך הסף הזה ,הדבר נרשם.
• מספר הפעמים ( :)No. of timeמספר הפעמים שמותר לערך הסף להיות מופר בטרם
תופעל התראה.
• משך זמן ( :)Durationמשך הזמן אשר במהלכו ,אם ערך הסף מופר משך מספר מוגדר של
פעמים ,מופעלת התראה.

תוכנת  NetFlow Analyzerמחשבת את השימוש ברוחב
הפס של הממשק ,של קבוצת ה IP-או של קבוצת
הממשקים הנבחרת ,בכל דקה .אם השימוש חורג
מערך הסף שהוגדר ,אז נרשם במערכת הרגע בו
התבצעה החריגה .כאשר ההפרות של ערך הסף
חוזרות על עצמן ,הדבר נרשם גם כן .כשזה קורה יותר
מדי פעמים במשך פרק זמן מוגדר (אתה קובע מהו
פרק הזמן ומהו מספר הפעמים שנחשב ככזה) אז
מופעלת התראה ( .)alertכאשר מופעלת התראה ,אתה
יכול לשלוח אי-מייל לאיש אחד או למספר אנשים ,או
לשלוח  SNMP trapלאפליקציית הניהול הרלוונטית.

אופציית ניהול הפרופילים של ההתראות
מאפשרת לך ליצור פרופילים חדשים של
התראות או לנהל פרופילים קיימים (לערוך
אותם או למחקם) .דף הפרופילים של
ההתראות ב NetFlow Analyzer -מציג
רשימה של כל הפרופילים הקיימים ,לצד
מספר ההתראות אשר הופעלו עבור כל
פרופיל התראות שכזה .תוכנת NetFlow
 Analyzerמגיעה כבר עם התראות
מוגדרות מראש אשר יכולות להפעיל
התראות במייל כאשר קישור ( )linkחדל
מלפעול או כאשר אין זרימה ()no flows
למשך מעל מ 15-דקות.

השדות השונים בפרופילים של התראות:
•
•
•
•
•

•
•

שם ( :)Nameהשם של פרופיל ההתראה שניתן לו כאשר נוצר.
תיאור ( :)Descriptionתיאור של ההתראה ,הנועד לסייע לחברים אחרים בצוות ה IT-להבין מהי הסיבה
שהתראה זו מופעלת.
קטגוריה ( :)Categoryהקטגוריה מגדירה לאיזה סוג של התראה שייך פרופיל ההתראה .למשל,
התראת "קישור אינו פועל" ( )Link Downשייכת להתראות מקטגוריית "סטטוס קישורים" (.)Link Status
סטטוס  :Status (Enabled/Disabled) -האם פרופיל התראות זה כרגע פעיל או מושהה משימוש .ניתן
גם להפעיל או להשהות את פרופיל ההתראה המסויים ,על פי הצורך.
התראות מהשעה האחרונה ( :)Last Hour Alertsמוצגת רשימה של כל ההתראות אשר הופעלו על פי
פרופיל התראה זה במהלך השעה האחרונה .צבעים שונים משמשים לייצג את המספר של ההתראות
שהופעלו וכן את החומרה שלהן .צבע אדום הוא עבור התראה קריטית ( ,)Criticalצבע כתום הוא עבור
התראה משמעותית ( ,)Majorצבע צהוב הוא עבור אזהרה ( ,)Warningולבן הוא צבע כללי.
כל ההתראות ( :)All Alertsרשימה של המספר הכולל של ההתראות אשר הופעלו בגין פרופיל התראה
זה.
נקה ( :)Clearאתה יכול לעשות פעולה של "ניקוי" לכל ההתראות אשר הופעלו בגין פרופיל ההתראה
הנדון.

רשימת ההתראות
רשימת ההתראות מציגה את ההתראות אשר
הופעלו ,לצד החּומרה שמשוייכת להתראות אלו
(רמת הקריטיות של ההתראה) ,וכן ניתן לראות
ברשימה את שם המכשיר אשר יצר את ההתראה,
ואת הרגע המדוייק בו ההתראה הופעלה .ניתן גם
לצפות בנתונים נוספים כגון :גרף של התנועה
( )trafficהמציג את ערכי התנועה עשר דקות לפני
ואחרי שההתראה הופעלה ,נתונים על היישומים
המרכזיים ,על המקורות ( ,)sourceהיעדים
( )destinationsוהשיחות ( )conversationsאשר
תועדו במהלך הזמן הזה.

התראה בגין קישור שאינו פועל ( Link Down
)Alert
זוהי התראה שתפקידה לשלוח התראה במייל
כאשר קישור ( )linkמסויים אינו פועל ( goes
 )downאו כאשר אין זרימה ( )no flowsלמשך
יותר מאשר  15דקות.

דוחות מתוזמנים ()Schedule Reports
זה רעיון טוב לתזמן יצירת דוחות ,כך
שיונפקו בזמנים שאינם זמני שיא ,מפני
שיצירה של דוחות הינה מהלך "זולל"
משאבים ,במיוחד כשקיימים ממשקים
רבים .אפשרות קלה לתיזמון אפשרית
ב NetFlow Analyzer -עבור כל ממשק
נבחר אשר רוצים לבדוק אותו לעומק.
לוחצים על תגית הפעולות ( Actions
 )tabובוחרים באפשרות של "הוספת
תיזמון" ( .)Add Scheduleאתה יכול
לתת לתיזמון הזה שם ,תיאור או לבחור
באפשרויות תיזמון אחרות על פי צרכיך.

בעת הגדרת התיזמון ,מתייחסים לפרמטרים הרלוונטיים
לצורך הנפקת הדו"ח ,כדלקמן:
מקור ( – )Sourceהממשקים או קבוצות ה IP -אשר הם
המקור לתנועה (לטראפיק).
• ממשקים ( – )Interfacesרשימת הממשקים אשר יש
לבדוק את השימוש ברוחב הפס על ידם .עבור כל
ממשק יונפק דו"ח.
• קבוצות  – )IP Groups( IPקבוצות ה IP-אשר יש לבדוק
את ניצול רוחב הפס על ידם .ינופקו דוחות עבור כל
קבוצת  IPיונפק דו"ח.

)Report Type( סוג דו"ח
: לבחירתך,להלן סוגי הדוחות אשר יונפקו
)Consolidated report( • דו"ח מאוחד
)Traffic report( • דו"ח תנועה
)Application report( • דו"ח יישומים
)Source report( • דו"ח מקורות
)Source network report( • דו"ח על רשת המקור
)Destination report( • דו"ח יעדים
)Destination network report( • דו"ח רשת היעד
)QoS report( • דו"ח איכות השירות
)Conversation report( • דו"ח השיחות
)Conversation network report( • דו"ח הרשת של השיחות
)Custom report( • דו"ח מותאם אישית
Network Based Application (NBAR report •
:)Recognition
:)Cisco Class Based Quality of service(CBQoS report •
)Compare report( • דוחות השוואתיים
)Report Profiles( • פרופילים של דוחות
)Capacity Planning Reports( • דוחות תיכנון קיבולת
Medianet Reports •

תיזמון הנפקת דוחות ( :)Report Generation Scheduleבאיזה מועד ואופן יונפק הדו"ח ,למשל,
באופן יומי ,שבועי ,חודשי ,או חד פעמי בלבד.
• הנפקת דוחות במועד ( – )Generate report onערך זה קובע את המועד בו יונפק הדו"ח
• הפקת דוחות לגבי – )Generate report for( ...ערך זה קובע את טווח הזמן אשר הדו"ח מתייחס
אליו.
כתובת אי-מייל ( – )Email Addressזוהי כתובת המייל אליה ישלחו הדוחות.
נושא האי-מייל ( – )Email Subjectזהו הנושא שיופיע
בראש האי-מייל אשר ישלח עם הדו"ח ,וניתן לשנות
אותו לפי בחירתך.
תוכנת  NetFlow Analyzerמחשבת את השימוש
ברוחב הפס בממשקים ובקבוצות ה IP-שקבעת ,מדי
דקה .הדוחות מונפקים אוטומטית במועדים בהם
בחרת לפי מרווחי הזמנים (אינטרוואליים) שקבעת.
האופציה של תיזמון דוחות מאפשרת לך ליצור דוחות
חדשים ולמחוק דוחות מתוזמנים קיימים .דף רשימת
תיזמוני הדוחות מציג בפניך את כל תיזמוני הדוחות
שקבעת ,יחד עם פרטים עליהם ,הסטטוס שלהם ,סוג
הדו"ח ומועד יצירת הדו"ח האחרון.

דף רשימת תזמוני הדוחות מציג את הפרמטרים הבאים:
• שם ( :)Nameהשם שניתן לתיזמון כאשר נוצר.
• פרטי התיזמון ( :)Schedule Detailsמידע בנוגע למועד או למועדים
בהם התיזמון ירוץ.
• סטטוס ( :)Statusכברירת מחדל כל התיזמונים הם במצב פעיל
( ,)Enabledאולם ניתן גם להקפיא את הפעילות של התיזמון
( .)Disableכאשר התיזמון איננו פעיל ,דוחות לא יופקו יותר
באמצעותו .אם לוחצים על הכפתור של  ,Enabledאז התיזמון חוזר
להיות פעיל.
• סוג דו"ח ( :)Report Typeמכאן מבינים האם הדו"ח הוא דו"ח מאוחד
( )consolidated reportאו דו"ח ייחודי מותאם אישית.
• מועד יצירת הדו"ח האחרון ( :)Last Report Timeכאן רשום מתי
בפעם האחרונה התיזמון הזה רץ והונפק על פיו דו"ח.
• דוחות אשר הונפקו ( :)Generated Reportsעל ידי לחיצה על כפתור
"צפיה בדוחות" ( )View Reportsניתן לראות את כל הדוחות הקודמים
אשר הונפקו על פי התיזמון הנבחר .מספר הדוחות שנשמר נקבע על
פי הגדרתך בדף ההגדרות של התיזמונים .ובכל אופן ,על ידי בחירה
באפשרות של גישה לדוחות ישנים יותר ,אתה יכול לאחזר גם דוחות
ישנים יותר .כשמדובר בדוחות יומים ,אז נשמרים עד  90דוחות.
כשמדובר בדוחות שבועיים 104 ,דוחות נשמרים .כשמדובר בדוחות
חודשיים 60 ,דוחות נשמרים.

פעולות לביצוע בדוחות מתוזמנים ()Operations on Schedule Reports
אתה יכול ליצור תיזמוני דוחות חדשים או למחוק תיזמונים קיימים מתוך דף רשימת התיזמונים.
התגית של הגדרות התיזמונים מאפשרת לך לקבוע את ההגדרות עבור הדוחות המתוזמנים .להלן
ההגדרות:
•
•
•
•

בחירת שם המארח ( :)Host name optionsאתה בוחר האם אתה מעוניין לראות בגרף את שם
המארח ככתובת  IPאו כשם של .DNS
בחירת סוג הגרף ( :)Graph optionsאתה יכול לבחור האם הדף יציג גרף של שימוש ביחידות
של אחוזים ,או גרף של מהירות ביחידות של ביטים לשניה ()bps = bits per second
בחירת צרוף קובץ למייל ( :)Mail attachment optionsהאם אתה רוצה שהדו"ח יצורף למייל
כקובץ בפורמט  ZIPאו בפורמט .PDF
בחירת איכות השירות ( :)QoS optionsבנוגע ל ,)Quality of service(QoS -אתה בוחר בין DSCP
( )Differentiated services code pointלבין .)Type of Service( ToS

ניהול קבוצות המכשירים ( Device Group
)Management
תוכנת  NetFlow Analyzerמאפשרת לך ליצור
קבוצות של מכשירים ,אשר מורכבים מאוסף של
נתבים ( .)routersקבוצת מכשירים יכולה להכיל כל
מספר שהוא של נתבים ,ונתב יכול להיות משוייך לכל
מספר שהוא של קבוצות של מכשירים.
אופציית ניהול קבוצות המכשירים מאפשרת לך ליצור,
לנהל ולמחוק קבוצות של מכשירים.

קבוצות ממשקים ()Interface Group
האופצייה של קבוצות הממשקים מאפשרת
לך לקבץ ממשקים שונים יחדיו לצורך ניטור
התנועה שבהם .כך ניתן לקבץ ממשקי
משנה ( )sub-interfacesרבים לתוך ישות
אחת מבחינה לוגית.
קבוצת הממשקים שיצרת מופיעה בלוח
המחוונים ( )Dashboardתחת תגית תצוגת
הממשקים .השם שנתת לקבוצת
הממשקים ,התנועה הנכנסת ()In-Traffic
והתנועה היוצאת ( )Out-Trafficעבור
השעה האחרונה ,מוצגים .כשאתה לוחץ על
שמה של קבוצת ממשקים כלשהי ,ניתן
לראות נתונים מעמיקים יותר הנוגעים
אליה.

חיוב ()Billing
אפשרות זו של "חיוב" מאפשרת לעקוב אחר השימוש במשאבים ,ולקחת את
ניטור רוחב הפס צעד אחד קדימה – אל החשבונאות .כך אתה יכול להבין
בקלות את הדוחות במונחים של עלות אשר נוצרה .מבחינה פנים-ארגונית,
חברות יכולות להתשמש באופציה זו כדי לשייך "חיוב" בגין שימוש למחלקות
השונות .כמו כן ,ספקי אינטרנט יכולים להשתמש באופציה זו באופן אוטומטי
כדי להנפיק דוחות מתאימים עבור הלקוחות שלהם לגבי עלות השימוש אשר
ייצרו.
יצירת תוכנית חיוב ( Creating a
)Bill Plan
תוכנית חיוב יכולה להיווצר על
בסיס אחד מהפרמטרים הבאים:
• מהירות ()Speed
• נפח ()Volume
דוחות ()Reports
אתה יכול לצפות בדוחות על
החיוב על ידי כך שתבחר בתגית
הדוחות.

תוכניות חיוב זמינות ()Available plans
אתה יכול לצפות בכל תוכניות החיוב ,או בתוכנית אחת
ספציפית ,לפי בחירתך.
הצג פרטים ()Show details
לחיצה על כפתור "הצג פרטים" מציגה גרף המבטא את
הנתונים בפורמט של היחס בין המהירות לזמן .אתה רואה
את כל החיובים אשר הונפקו עבור בגין הממשק הספציפי.
הדו"ח יכול להיות מונפק בפורמט של  ,PDFוכשאתה לוחץ
על הכפתור "נקודות מידע" ( )Data pointsאז אתה יכול
לצפות במידע במרווחי זמן של  5דקות.

דוחות )NBAR Reporting( NBAR
מה זה ?NBAR
) NBAR (Network Based Application Recognitionהוא מנוע קיטלוג חכם בתוכנת  Cisco IOSאשר
יכול לזהות מגוון רחב של יישומים כדוגמת יישומים מבוססי אינטרנט וכן יישומי לקוח/שרת
(.)client/server
מנוע קיטלוג זה יכול לנתח
ולסווג את התנועה של
היישומים ( application
 )trafficבזמן אמתNBAR .
נתמך על ידי רוב המתגים
( )switchesוהנתבים
( )routersשל  ,Ciscoוהמידע
שמתקבל הינו זמין באמצעות
.SNMP

מדוע אני צריך ?NBAR
 NBARמקטלג באופן חכם את הממשקים ברשת שלך ועוזר לך לוודא שרוחב הפס ()bandwidth
ברשת מנוצל באופן יעיל ,תוך שימוש באופציית ה .QoS (Quality of Service)-עם  ,NBARסיווג
התנועה שברשת נעשה אפשרי ועל ידי כך ניתן לדעת ,לדוגמא ,כמה תנועת HTTPיש .בכך שאתה
יודע זאת ,ניתן להגדיר תקן ל .QoS-זה שונה מ ,NetFlow-שכן  NetFlowמסתמך על פורט ועל
פרוטוקול כדי לקטלג את היישומים ,ואילו  NBARמבצע בחינת עומק בחבילת המידע ()packet
ומאפשר לך לזהות יישומים אשר משתמשים בפורטים דינמיים ( .)dynamic portsכמו כן ,הרעיון של
שימוש ב NBAR-הינו יעיל בכל הנוגע לטיפול בתוכנות זדוניות ( )malicious softwareהמנצלות פורטים
מּוּכרים כדי לזייף את זהותן ולהציג עצמן כ"-תנועה מועדפת" ( ,)priority trafficלפיכך  NBARהוא יעיל
לזיהוי יישומים בלתי סטנדרטיים המשתמשים בפורטים בלתי-מוגדרים.

ביצוע בדיקות ()Polling
מה זה  ?pollingזהו התהליך של משלוח בקשות מסוג
 SNMPבאופן מחזורי בתדירות כלשהי אל מכשיר ,בכדי
לאחזר ממנו מידע ,למשל במקרה הנדון נתונים על התנועה
(הטראפיק) או נתונים מספריים על הממשקים .תדירות
גבוהה של בדיקות ,למשל בדיקה הנערכת פעם בחמש
דקות ,נותנת לך דוחות מדוקדקים ,אולם מצד שני הדבר
יכול להטיל עומס רב על השרת שלך אם אתה בודק מספר
רב של ממשקים .כמו כן ,אם הנתבים שלך מוצבים
במיקומים מרוחקים ( )remote locationsאז אתה תצטרך
להגדיר ערכי  Time outגבוהים יותר.
דוחות ה)NBAR Report( NBAR-
תחת תגית דוחות הNBAR (Network Based Application Recognition) -מוצגת בפניך רשימה של
היישומים ( )applicationsהשונים הקיימים ברשת שלך ,לצד האחוז מתוך כלל התנועה ברשת אשר
משוייך ליישומים אלה ,במהלך פרק זמן נבחר .כבררת מחדל מוצג דו"ח התנועה היוצאת ,ממויין על פי
היישומים השונים .אתה בוחר האם אתה מעוניין לצפות בנתוני התנועה הנכנסת או בנתוני התנועה
היוצאת .כמו כן ,אתה בוחר מהו טווח הזמן אשר יוצג בדו"ח ,בין אם מדובר בשעה האחרונה ,יום
אחרון ,שבוע אחרון ,חודש אחרון ורבעון שנתי אחרון .הטבלה מתחת לגרף מציגה את הפיצול של
התנועה על פני היישומים השונים .אתה יכול לראות כמה תנועה נוצרת בשל כל יישום ,ומהו היחס בין
כמות תנועה זו לבין כלל רוחב הפס ברשת שלך.

)NBAR Supported Applications( NBAR יישומים הנתמכים על ידי
: להלן, תומכת בקשת רחבה של פרוטוקולים ברשתNBAR
)Peer-to-Peer Protocols = P2P( פרוטוקולים מסוג עמית לעמית
)VoIP Protocols = Voice over IP( IP גבי רשתות-פרוטוקולים אשר מעבירים דיבור על
TCP & UDP stateful protocols
Non- TCP & Non-UDP protocols
TCP & UDP static port protocols

•
•
•
•
•

: לחץ כאןNBAR לרשימה המפורטת של כל הפרוטוקולים הנתמכים ע"י
http://www.manageengine.com/products/netflow/help/nbar/nbar-supportedapplications.html

NBAR supported platforms & IOS Versions
CISCO- - שתומכות כיום בCisco IOS הפלטפורמות והגרסאות של
: הןNBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB
• Cisco 1700 Series Router since Release 12.2(2)T
• Cisco 2600, 3600, 7100, 7200 Series Routers since Release
12.1(5)T
• Cisco 3700 and 7500 Series Routers since Release 12.2(8)T
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:NBAR-הפלטפורמות שלהלן תומכות גם ב
Cisco 800 Series Routers
Cisco 1800 Series Integrated Services Routers
Cisco 2600XM Series Router
Cisco 2800 Series Integrated Services Routers
Cisco 3700 Series Multiservice Access Routers
Cisco 3800 Series Integrated Services Routers
Cisco 7300 Series Routers
Cisco 7400 Series Routers
Catalyst 6500 Family Switch with a FlexWAN card.
: הנתמכות לחץ כאןIOS לרשימת גרסאות
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

CBQoS
מהו ?CBQoS
) CBQoS (Class Based Quality of Serviceהוא אוסף
אפשרויות של  ,Ciscoאשר הינו חלק מ IOS-מהדורה
 12.4(4)Tומעלה .מידע זה מאוחזר באמצעות SNMP
ומספק מידע בנוגע למדיניות של Quality of ( QoS
 )serviceשאתה מיישם וכן בנוגע לדפוסי התנועה בתוך
הרשת שלך.
מדוע אני צריך ?CBQoS
המצב לפני  :CBQoSככלל ,רוב הרשתות מתפקדות על בסיס רעיון של ,best-effort delivery :כלומר
לכל התנועה (הטראפיק) יש עדיפות זהה וסיכוי זהה להימסר ליעדן .כאשר יש עומס רב של תנועה,
לכל התנועה יש סיכוי זהה להיות תנועה אבודה אשר המשלוח שלה נכשל.
המצב כשאתה כן משתמש ב :CBQoS -ה QoS -מבצע בחירות בתוך התנועה של הרשת ,מתעדף את
התנועה בהתאם לחשיבות היחסית שלה ,ומשתמש בטכניקה למניעת עומס תנועה אשר מציעה טיפול
המבוסס על אידקס של עדיפות CBQoS .יכול להגביל את השימוש אשר עושה התנועה ברוחב הפס.
 CBQoSיכול להפוך את ביצועי הרשת לצפויים יותר ,ואת הניצול של רוחב הפס יעיל יותר.
אדמיניסטרטורים של הרשת מטמיעים מדיניות של  CBQoSכדי להבטיח שהיישומים הקריטיים
מבחינה עיסקית יקבלו את העדיפות הגבוהה ביותר ברשת CBQoS .מספק לך ראות מעמיקה אל תוך
המדיניות אשר אתה מנהיג בקישורים ( )linksשלך ובדפוסי התנועה שלך .כך אתה יכול לוודא מהי
באמת היעילות של הגדרות ה QoS -שלך.

כיצד אני מתחיל לאסוף מידע עם ?CBQoS
הגדרת מדיניות בנתב ()Configuring Policies on the router
ראשית צריך לאפשר באופן ידני לCBQoS -לפעול על הנתב .בהמשך ,יש להגדיר את המדיניות
( )policyעל גבי הנתב .בדרך כלל ,מדיניות התנועה (הטראפיק) תלויה בסוג החברה ובצרכים
העיסקיים שלה ,למשל ,תנועה כבדה של צליל ,תנועה כבדה של מסמכים או זרם נתונים כבד של
וידאו .המדיניות יכולה להקבע בהתבסס על מפות הסיווג ( )Class Mapsומפות המדיניות ( Policy
 .)Mapsמפת הסיווג ( )class mapהיא מנגנון אשר משמש אותך כדי לבודד וכדי לתת שם לזרם
תנועה ספציפי מסוג מסויים ,במובחן מיתר התנועה הקיימת.

מפת הסיווג מגדירה את הקריטריון אשר משמש
לבדיקה מול זרם תנועה כלשהו .הקריטריון יכול להיות,
למשל ,התאמה לקבוצת הגישה ( )access groupאשר
הוגדרה על ידי ה ,ACL-או התאמה לרשימה מסויימת של
 DSCPאו לערכי קדימויות של  .IPאם יש לך יותר מאשר
סוג תנועה יחיד אשר אותו אתה מעוניין לסווג ,אתה יכול
ליצור מפת סיווג ( )class mapנוספת ולתת לה שם אחר.

אחרי שחבילת מידע ( )packetמושוות מול הקריטריון של מפת הסיווג ,אתה יכול לבחור בפעולה של
 )Quality of service( QoSדרך מפת המדיניות .מפת מדיניות מפרטת את פעולות ה QoS -עבור סיווגי
התנועה .פעולות יכולות להיות :לבטוח בערכי ה CoS-או בערכי ה DSCP -בסיווג התנועה ,לקבוע סדר
עדיפות בין ערכי  DSCPאו ערכי  IPבסיווג התנועה ,לקבוע הגבלות על רוחב הפס של התנועה ולצאת
לפעולה כאשר התנועה יוצאת מגדר הפרופיל שהוגדר לה .כדי שאכן מפת המדיניות תהיה
אפקטיבית ,יש לשייך אותה לממשק.
לאחר שחבילת מידע ( )packetמסווגת ומקבלת ערך
פנימי של  DSCPיש לבצע את הליכי המדיניות
( )policingוהסימון ( .)markingהליך המדיניות כולל
יצירת מדיניות אשר מגדירה את הגבלת רוחב הפס
עבור התנועה .חבילות מידע אשר עוברות את
ההגבלה נחשבות כחבילות מידע אשר "חורגות מן
הפרופיל" .ברכיב במדיניות קיימת הגדרה בנוגע
לפעולה שיש לבצע כאשר נתקלים בחבילת מידע אשר
חורגת מן הפרופיל.

פעולות אלה המבוצעות על ידי הסמן ( )markerכוללות ,למשל ,את הפעולות הבאות :לאפשר העברה
של חבילת המידע כפי שהיא ללא שינוי ,לזנוח ( )droppingאת חבילת המידע ,או לסמן את חבילת
המידע עם ערך  DSCPחדש אשר מתקבל ממפת ה ,DSCP-אשר המדיניות שבה ניתנת להגדרה.

משיכת נתונים על המדיניות מהנתב
()Fetching Policy details from the router
תחת תגית הגדרות ה QoS-מוצגים הממשקים
אשר יושמה עליהם מדיניות ,וכן מוצגים שמות
הנתבים ומדיניות התנועה הנכנסת והתנועה
היוצאת.
לאחר שהנתונים על המדיניות נמשכו מהנתבים
אז מופיעה הודעה על כך שנתוני המדיניות
עודכנו.

בדיקת מידע של Polling for CBQoS ( CBQoS
)data
לאחר הגדרת המדיניות בנתב ומשיכת נתוני
המדיניות ,אז הבדיקה ( )pollingיכולה להתחיל.
אתה לוחץ על כפתור "עדכן ממשקים" כדי לבחור
את הממשקים אשר עליהם תבוצע הבדיקה.
הפרמטרים של הבדיקות ,שהם תדירות ( Polling
 )Intervalו ,Time Out-יכולים גם הם להיות
מעודכנים על ידך.

שימוש במידע של )Using the CBQoS data( CBQoS
מרגע שהבדיקות ( )Pollingהתחילו להתבצע ,ניתן לצפות בדוחות בגינן תחת תגית ה.CBQoS-
הדוחות מציגים את נפח התנועה ( ,)Volume of Trafficאת מספר חבילות המידע ( Number of
 ,)Packetsאת מהירות התנועה ( )Traffic Speedואת התור ( .)Queueאתה רואה נתונים הן על המצב
ללא מדיניות ,והן על המצב עם יישום המדיניות ,וכן צופה בנתונים על זניחה ( )dropsשל חבילות
מידע בתנועה מסיווגים שונים לצד הסטטוס של התור ( .)queuingכל זה מאפשר לך לאמת את
היעילות של הגדרות ה( QoS-איכות השירות) שלך .גרפים אינדבידואליים מוצגים עבור המצב לפני
ואחרי יישום המדיניות ,ואתה יכול להבין כמה חבילות מידע נזנחו בגין יישום מדיניות ה.CBQoS-
אתה יכול לייצא את דוחות ה CBQoS -לפורמט של  ,PDFאו יכול לשלוח אותן באי-מייל על ידי כך
שאתה לוחץ על כפתור ה"-פעולות" ( )Actionsובוחר בפעולה הרצויה לשם כך.
בהתבסס על המידע הזה
אתה יכול לקבל החלטות
מתאימות לגבי שינויים
שיש לבצע במדיניות
ולדאוג לכך שהמדיניות
תשרת בהצלחה את
המטרות של החברה
שלך.

ניהול משתמשים ()User Management
אופציית ניהול המשתמשים מאפשרת לך לנהל משתמשים שונים אשר להם זכויות גישה ( access
 )privilegesמגוונות .אתה יכול לשייך משתמשים שונים לקבוצות מכשירים ולקבוצות  IPשונות ,וכן
לאפשר למשתמשים לנהל את הקבוצות אשר שוייכו להם באופן בלעדי .בתוכנת NetFlow Analyzer
אתה יכול לבחור מבין שלושה סוגים של משתמשים :אדמיניסטרטור ( ,)Administratorמפעיל
( )Operatorואורח ( .)Guestאתה יכול ליצור מספר בלתי מוגבל של משתמשים עבור כל סוג ,ולשייך
להם מספר בלתי מוגבל של קבוצות מכשירים ושל קבוצות ( IPע"פ תנאי הרשיון).

הזכויות המנהליות של
כל סוג משתמש
מפורטות להלן:

* רק בתוך הקבוצה המשוייכת.
** לא ניתן למחוק התראה מסוג "."Link Down
*** התראה מסוג " "Link Downיכולה להיות מופעלת או מופסקת רק על ידי אדמיניסטרטור.

הוספת משתמש חדש ()Adding a New User
בדף ניהול המשתמשים ,אתה לוחץ על הכפתור "הוסף" כדי להוסיף משתמש
חדש ,לפי השדות שלהלן:

ניהול הרשיונות ()License Management
אופציית ניהול הרשיונות מאפשרת לך לנהל את הממשקים אשר מייצאים את המידע מסוג NetFlow
אל  ,NetFlow Analyzerעל פי הרשיון אותו רכשת .תיבת ה"-סטטוס" בראש הדף מציגה את סוג
הרשיון אשר מיושם כרגע ,את המספר הכולל של הממשקים שכרגע מנוהלים ,ואת מספר הימים
שנותרו עד לפקיעת תוקף הרשיון .רשימת הנתבים ( )Router Listמציגה את כל הנתבים והממשקים
אשר מהם מתקבל היצוא של ה ,NetFlow-וכן מצויין האם הם מנוהלים או אם לאו.
ניהול נתבים וממשקים
( Managing a
)router/interface
כדי לבחור נתב וכן את
הממשקים שלו אתה מסמן V
לצד שם הנתב .כדי לבחור
ממשק מסויים ,אתה מסמן V
לצד שמו של הממשק.

ברגע שבחרת את הממשקים רצויים ,אתה לוחץ על כפתור "נהל" ( )Manageכדי לנהל את הממשקים
הללו .זה אומר שהזרם ( )flowsשנתקבל ממשקים אלו יעובד על ידי  NetFlow Analyzerוכי גרפים
בגין התנועה ודוחות יכולים להיות מונפקים .המספר המקסימלי של של ממשקים שיכולים להיות
מנוהלים תלוי ברשיון שלך.

שינוי סיסמא ()Change Password
אופציית שינוי הסיסמא מאפשרת לך לשנות
את הסיסמא באמצעותה אתה מתחבר ל-
 .NetFlow Analyzerהדבר יכול להתבצע
כפעולה מתוך תפריט פעולות האדמיניסטרטור
( )Admin Operations menuעבור משתמשים
שמתחברים כמפעילים או כאורחים .ואילו עבור
משתמשים שהם אדמיניסטרטורים ,הסיסמא
שלהם יכולה להיות מעודכנת על ידם בדף
ניהול המשמשים (.)User Management

תוספות לNetFlow Analyzer-
NetFlow Analyzer Add-on
תוכנת  NetFlow Analyzerמציעה תוספות ( )add-onהמיועדות לצרכי ניטור וניהול ייחודיים.
התוספות מופעלות ברגע שאתה מריץ את הרשיון המתאים שרכשת.
IPSLA
האפשרות של  Cisco IOS IPSLAנותנת לאדמיניסטרטור של הרשת את היכולת לנתח את מדדי
הביצועים של יישומי  IPושל שירותים הניתנים על פני האינטרנט ,וכן של קישורים מרוחקים ( remote
 .)connectivity linksמשתמשים יכולים להבטיח את הביצועים של היישום בהתבסס על נתונים
מספריים המסופקים על ידי  .Cisco IPSLAתוכנת  NetFlow Analyzerמספקת היום את הדוחות הבאים
בהתבסס על :Cisco IPSLA
ניטור  Cisco IPSLA :)VoIP Monitoring( VoIPהמבוסס על ניטור  VoIPמאפשר למשתמשים לבדוק את
יכולת הלינקים שלהם לשאת תנועה של קול .מנטר ה VoIP -יכול לדווח על  ,jitterעל זמן השהייה
( )latencyועל איבוד חבילות מידע ( )packt lossשל תנועת קול בלינקים .כמו כן אתה יכול לקבל דו"ח
המפרט את ה )Mean Opinion Score( MoS -בנוגע לשידור.
 Cisco IPSLA :WAN RTT Monitoringהמבוסס
על  WAN RTTמאפשר למשתמשים לבדוק את
היכולת של הלינקים שלהם לשאת תנועה של
מידע ( .)data trafficתחת האפשרות של
WAN RTTמוצגים דוחות הנוגעים לזמן השהיה
( )latencyולמגמות של הפרות של הSLA -
(.)service-level agreement

ניתוח אבטחה מתקדם
( Advanced Security Analytics
)Module
האפשרות של ניתוח אבטחה
מתקדם ( ASAM = Advanced
)Security Analytics Module
מסייעת לך לאבטח את הרשת
שלך באמצעות ניתוח אבטחה
הולם .אתה מקבל ניטור רשת
מתמשך עם יכולות של זיהוי
חריגות ,כך שאתה יכול לפתור
בעיות ברשת במהירות.

שירותי יישומים באזורים רחבים ( Wide Area Application
 :)Servicesהאפשרות של Wide Area Application ( WAAS
 )Servicesנועדה לשפר את היכולת של יישומים מבוססי TCP
( )Transmission Control Protocolב .WAN-תוכנת NetFlow
Analyzerמפרשת את המידע האופטימלי מתוך המנהל המרכזי
של  WAASיחד עם מידע ה ,netflow-ובכך מתאפשרת ראות
מעמיקה לתוך האופטומיזציה של יישומי ה .WAN-ניתן גם
להנפיק דוחות בנוגע להפצה ( )distributionהמלאה של
היישומים ,באופטומיזציה על ידי כל wide-area (WAE
 )application enginesבסידרה ,עם הנתבים אשר מייצאים את
ה.netflow -

VoIP Monitor
המנטר של  Cisco IPSLAאו של  VoIPמגיע כהוספה ( )add-onל NetFlow Analyzer-ויש צורך ברשיון
עבורו כדי שיפעל .תוכנת  NetFlow Analyzerמנטרת באופן רציף את מדדי הביצועים המרכזיים
ברשת ה VoIP -כדי להגיע למסקנות בנוגע לבריאות הרשת .הפרמטרים הנמדדים כוללים  ,Jitterזמן
השהיה ( ,)Latencyאיבוד חבילות מידע ( )Packet Lossועוד.
 :Jitterה Jitter-מצביע על שוני בעיכוב שבין חבילות המידע השונות המגיעות .משתמשים חווים
לעיתים מרווחים בלתי זהים בדפוסי הדיבור של האדם עימו הם משוחחים ,ולעיתים קיימים רעשים
מפריעים במהלך השיחה המלווים באיבוד הסינכרון.
זמן השהיה ( :)Latencyהעיכוב אשר נמדד כמשך הזמן אשר לוקח לקולו של המתקשר ,מהאתר
שמהווה את מקור השיחה ,להגיע אל המתקשר האחר הנמצא באתר היעד ,נקרא זמן השהיה
( .)Latencyזמן השהיה של הרשת משפיע על העיכוב שבשידור הקול ,ותורם לפערים הנוצרים בתוך
השיחה ולהפרעות.

איבוד חבילות מידע (:)Packet Loss
איבוד חבילות המידע הוא המדד
המבטא את המידע שאבד במהלך
שידור ממשאב אחד למשאב אחר בתוך
הרשת .חבילות מידע נזנחות לעיתים
בשל זמן ההשהיה של הרשת.

 :)Mean Opinion Score(MoSהcodec-
של ה jitter-מצביע על איכות התנועה
של הVoIP -וכל  codecמצביע על איכות
מסויימת של דיבור .ה MoS-הוא תקן
סטנדרטי עבור מדידת  codecsשל קול
והוא נמדד ביחידות על פני סולם של 1
עד  ,5כאשר  1מבטא איכות ירודה ו5-
בא לסמל איכות מושלמת.

איך זה פועל?
תוכנת  NetFlow Analyzerמסתמכת בעיקר על Cisco's
IP-SLAכדי לנטר את ה VoIP-ולפיכך דרישה מקדימה היא
שהמכשיר יהיה נתב של  Ciscoושיופעל עליו סוכן
( )agentשל  .IPSLAהחל מגרסת IOS V12.3(14)Tכל
הנתבים של  Ciscoתומכים בניטור מדדי  QoSשל .VoIP
 Cisco's IPSLAמיועד לניטור אקטיבי והינו חלק מתוכנת
 .Cisco IOSהפרמטרים שפורטו לעיל נמדדים ,וכך אתה
יכול לוודא כי ה )service-level agreement( SLA -שלך
אכן מתקיימים.

 Cisco IP SLAמציע הפעלה של  ,UDP jitterכאשר חבילות מידע מסוג User Datagram ( UDP
 )Protocolנשלחות מהמכשיר המהווה את המקור ( )sourceאל מכשיר היעד (.)destination device
כך נערכת הדמיה של התנועה אשר משמשת לקבוע את ה ,jitter-את זמן התגובה (הround- ,RTT -
 ,)trip-timeאת איבוד חבילות המידע ואת זמן ההשהיה .המידע נאסף על פני בדיקות מרובות על פני
תקופת זמן מסויימת כדי לקבוע איך הרשת מתפקדת במועדים שונים לאורך יום אחד או לאורך מספר
ימים .המנטר של ה VoIP-אוסף מידע חיוני אשר מסייע לך להגיע למסקנות לגבי הביצועים של רשת
ה VoIP-שלך .כך אתה מקבל לידיך את המידע הנחוץ לך כדי לבצע הערכה של ביצועי הרשת ,כך
שתוכל לבצע תיקונים ולטפל בבעיות.

צפייה ב 10-נתיבי השיחה המובילים ( Viewing Top 10 Call
)Paths
עם אופציית הניטור של  VoIPאתה יכול לצפות ב 10-נתיבי
השיחה המובילים מבחינת ,)Mean Opinion Score( MoS
מבחינת איבוד חבילות מידע Jitter ,ומבחינת זמן השהיה
( .)Latencyכך אתה יכול לראות מהו המצב באופן מהיר ולהגיב
בצורה יזומה בעת הצורך.

WAN RTT Monitor
ניטור  RTTב WAN -באמצעות NetFlow
Monitoring WAN Round Trip ( Analyzer
)Time using NetFlow Analyzer
ניתן להוסיף ( )Add-Onאת אופציית ניהול ה-
 )Round Trip Time( RTTב WAN-לרשיון של
 .NetFlow Analyzerהמנטר של WAN RTT
משמש לצורך ניטור הזמינות של ה ,WAN-זמן
השהיה ( )Latencyואיכות השירות ( Quality of
 )Serviceשבו .התראות מופעלות כאשר נוצרת
חריגה מעבר לערכי הסף אשר נקבעו ,וכך
האדמיניסטרטורים יכולים לגשת ולטפל בבעיה
בו-ברגע.
המנטר של  WAN RTTמשתמש בהסכמי רמת השירות ( )SLA = Service Level Agreementשל Cisco
 IOS IPבכדי לנטר את זמן ההשהיה שחל בין שני מיקומים .לפיכך ,לכל אחד מהמיקומים אשר ה-
WAN RTTשלו מנוטר ,צריך להיות נתב של  Ciscoבגרסת  IOS 12.4או מאוחרת יותר ,עם סוכן של
 .IPSLAהמיקום בו מופעל הסוכן של  IPSLAייחשב כמקור ,ואילו היעד יכול להיות  IPכלשהו במיקום
השני.

המנטר של  WAN RTTמודד את
את זמן התגובה (הRound Trip -
)Timeומסייע למצוא את הפתרון
לביצועים חלשים של ה.WAN-
המנטר בוחן את איכות השירות
( )QoSעל פני הלינקים של הWAN-
אשר ספק שירותי האינטנרט שלך
נותן לך ,ומפעיל התראות כאשר
ערכי הסף ( )thresholdשקבעת
מופרים.

לוח המחוונים של המנטר של ה)The WAN Monitor Dashboard( WAN-
לוח המחוונים של מנטרי ה WAN-נותן לך מבט מהיר על כל המנטרים ברשת ועל הפעילות שלהם.
קיימים  3תגיות בלוח המחוונים של ה ,WAN-והם :מבט כולל ( ,)Overviewכל המנטרים ( All
 ,)Monitorsוהגדרות (.)Settings
מבט כולל ( :)Overviewבתגית זו נמצאים  4רכיבים גרפיים ( )widgetsאשר מציגים נתונים על
הנתיבים ( )pathsאשר הביצועים שלהם הם הכי נמוכים ,וכן נתונים על הנתיבים הכי פחות זמינים,
על ההתראות בגין ה RTT-העיקריים ,וכן מוצג דו"ח על הבריאות של ה WAN-על פי כל מנטר .אתה
יכול לבחור נתב מסויים ולקבל את המידע הרלוונטי אליו.

• הנתיב הכי פחות זמין ( :)Least Available Pathכל הנתיבים מוצגים לצד העיכובים שלהם ,בסדר
יורד ,וכן מפורטים ערכי זמן התגובה ( .)RTTכך ,אתה מקבל מושג ברור מיהם הנתיבים אשר
הביצועים שלהם הם הנמוכים ביותר.
• הנתיב עם הביצועים הכי חלשים ( :)Least Performing Pathכל הנתיבים מוצגים לצד הזמינות
שלהם ,בסדר עולה .כן מפורטת הזמינות שלהם באחוזים .כך ,אתה יכול לראות מהם הנתיבים
שהזמינות שלהם הינה הפחותה ביותר.
• התראות ביחס לזמן בנוגע ל RTT-העיקריים ( :)TimeWise Consolidated Alert for Top Rttכאן
מוצגים כל הנתיבים אשר חצו את גבולות ערכי הסף אשר קבעת ,לצד הסטטוס שלהם אשר מבטא
את חומרת הבעיה .כמן כן ,מצויינים זמני התגובה וערכי הסף שהופרו.
• דו"ח על הבריאות בגין כל
מנטר ( Monitorwise Health
 :)Reportכאן מוצג הסטטוס
של המנטר על בסיס שעה ועל
בסיס יום .אתה יכול לבחור
את המנטר אשר בפרטיו אתה
מעוניין לצפות.

•

•
•
•

תגית "כל המנטרים" ( )All Monitorsמציגה את הנתיבים ( )pathsהזמינים אשר מנוטרים.
כשאתה בוחר בשם של נתיב אתה יכול לצפות בנתוני הנתיב וכן בנתוני ערכי הסף (,)thresholds
לצד דוחות על תנועת ה NetFlow-של הנתבים ( .)routersהגרפים מציגים באחוזים את הפרות ערכי
הסף אשר ארעו ,וכן את אחוז השגיאות ( )Errorsואת זמן התגובה ( .)Round Trip Timeאתה יכול
גם להוסיף ,להסיר ולצפות בהסטוריה של המנטרים אשר נוצרו עד כה.
תגית "הגדרות" ( :)Settingsכאן אתה יכול לקבוע הגדרות ל WAN-ולהוסיף מכשירים אשר עליהם
להיות מנוטרים .אתה יכול לנסות את הפרמטרים וליצור טמפלט (תבנית) של ערכי סף ,וכן להוסיף
מכשיר על ידי הזנת נתוני ה SNMP-של הנתב.
הוספת מנטר ( :)Add Monitorאתה יכול להוסיף מנטר חדש בכך שאתה מציין שם IP ,של המקור,
נתב ( )routerשל המקור ,ו IP -של היעד.
בדיקה נסיונית של הפרמטרים ( :)Test Parametersאתה יכול לקבוע את המטען של חבילת
המידע הנבדקת ( ,)test packet's payloadלקבוע את סוג השירות ,את התדירות ואת הערך של ה-
 ,time outולהשתמש בערכים אלו כדי לבדוק לינקים ברשת.

• תבנית של ערכי סף
(:)Threshold Template
אתה יכול לקבוע ערכי סף
עליונים ותחתונים עבור זמן
התגובה .התראות יופעלו
בעת שערכי סף אלו
מופרים.

דוחות על המנטר של Reports in WAN ( WAN RTT
)RTT Monitor
לאחר שהגדרת את המנטר של זמן התגובה של ה-
 ,WANתוכנת  NetFlow Analyzerמתחילה לאסוף מידע
פעם בכל  5דקות .התראות תופעלנה כאשר גבולות
ערכי הסף שנקבעו עבור הלינקים של ה WAN -מופרים,
למשל בהקשר של זמן ההשהיה או בהקשר של זמינות.
ניטור זמן התגובה ב WAN-באמצעות ניהול קבוצות IP
( Enabling WAN RTT Monitoring using IP Group
)Management
אופציית ניהול קבוצות ה IP-מאפשרת לך לנטר באופן
ייחודי תנועה מחלקתית ,תנועה של אינטרה-נט או
תנועה של יישומים .אתה יכול ליצור קבוצות IP
בהתבסס על כתובות  IPאו בהתבסס על שילוב של
פורט ושל פרוטוקול .כעת ,תוך שימוש באפשרות ניהול
קבוצות ה ,IP-אתה יכול גם לנטר את זמן התגובה של
ה )WAN round trip time ( WAN-עבור כתובת IP
ספציפית או עבור טווח של כתובות  ,IPולבצע אנליזה
של זמן ההשהיה ושל איכות השירות בין שני המיקומים.

כדי לאפשר ניטור של  WAN RTTבאמצעות ניהול קבוצות ה ,IP-אתה מציין מהי כתובת ה IP-או טווח
ה .IP-אתה יכול גם לנטר טווח של זמן השהיה ( )latencyבין שני אתרים שונים תחת אופציית
קבוצות ה .IP-כתובת ה IP -שנמצאת בתוך קבוצת  IPמסויימת מתנהגת ככתובת ה IP-של היעד,
ואתה קובע מהי כתובת ה IP-של המקור .באמצעות האפשרויות "כולל" ( )includeאו "בין לבין"
( )betweenביחס לאתרים ,אתה יכול לנטר את הביצועים ב WAN-עבור כתובת  IPאינדבידואלית וכן
עבור טווח של כתובות  IPברשת .ניתן לצפות במנטר הנוסף תחת תגית התנועה של קבוצות ה,IP-
לצד הנתונים על זמן התגובה הממוצע ב.WAN-

)Cisco's Wide Area Application Services (WAAS
שירות  )Wide Area Application Services( WAASשל  Ciscoהינו פיתרון הנועד לשפר את ביצועי
היישומים והמימשקים הנצאים בסיסת ה .WAN-ה WAAS-כולל ממשק משתמש גרפי ( = GUI
 )graphical user interfaceוכן מערך של מכשירי מערכת הנקראים :מנועי יישומים בשטח רחב ( WAE
 )= wide-area application enginesאשר עובדים יחד כדי ליצור אופטומיזציה של תנועת TCP
( )Transmission Control Protocolעל פני הרשת שלך .ברגע שיישומי לקוח ושרת ( client and
 )serverמבצעים נסיון לתקשר זה עם זה ,הרשת עוצרת מהלך זה ומשנה את כיוון התנועה אל ה-
 WAEכדי שמנועי יישומים אלו יכלו לפעול עבור היישום של הלקוח ( )clientועבור שרת היעד .ממשק
המשתמש הגרפי של  WAASמשמש כדי להגדיר באופן מרכזי את ה WAE-ואת המדיניות של
היישומים ברשת שלך ,ולנטר אותם.
 Cisco WAASמציע לעובדים
שמתחברים מרחוק גישה
ברמת ביצועים גבוהה בכל
הנוגע לתשתית היישומים,
למידע ,שירותי קבצים ,אי-
מייל ,רשת האינטרנט,
האינטרה-נט ,יישומי פורטל
ואבטחת נתונים.

דוחות ב)Reports in WAAS( WAAS -
דוחות הניהול המרכזי של ה)WAAS Central Manager Reports( WAAS-
דוחות ה WAAS-מספקים לך נתונים הנוגעים לניהול המרכזי אשר יצרת ולמכשירים אשר מייוחסים
לניהול מרכזי זה .אתה יכול לצפות בדוחות הWAAS -המבוססים על שעה ,יום ,שבוע או חודש וכן
ליצור דוחות נוספים בהתאמה אישית .רשימת הקבוצות המואצות ( )Accelerator Groupמציגה
בפניך רשימה של מנועי ההאצה של  WAASהמקובצים יחדיו לצורך זיהוי קל יותר שלהם .אתה יכול
גם לצפות באחוז הרדוקציה (ההפחתה) שלהם ,בסטטוס שלהם ,וכן לעיין בהסבר קצר לגבי
הקבוצה .אתה יכול גם לצפות בעשר ה )wide-area application engines(WAE -המובילים על ידי
השוואת האחוזים זה ביחס לזה בצורה של גרף-עוגה ( .)pie chartהדו"ח מציג תנועה ב ,WAN-ב-
 ,LANוכן תנועה דחוסה ( )compressedלצד אחוז ההפחתה.

רשימת מכשירי ה WAE-מציגה את כל המכשירים הרשומים במנוע המאיץ של ה .WAN-עשר
המכשירים המובילים מפורטים ראשונים .אתה יכול לאתר את המכשירים באמצעות אופציית החיפוש,
בה אתה מציין את שם המכשיר או את כתובת ה IP -שלו ,את הסטטוס ,את המיקום או את כתובת ה-
 MACשלו .כשאתה לוחץ על על שם המכשיר אתה יכול לצפות בדוחות ה WAE-הבאים:
דוחות WAE
הדוחות של הwide-area ( WAE-
 )application enginesמציגים בפניך
נתונים מספריים מדוייקים על כל מכשיר
המיוחס למנהל מרכזי כלשהו .הדוחות
מציגים בפניך מידע כמפורט להלן:
הפחתה ביישום ( Application
 :)Reductionשיעור הדחיסה אשר כל
יישום ממופה חווה .כשאתה לוחץ על
שם היישום אתה יכול לצפות בדוחות
המצביעים על ההפחתה ברוחב הפס על
פי מיקום ,על פי מגמת האופטומיזציה
של רוחב הפס וכן לצפות בסיכום מגמות
המעבר ביישום מסויים.

הפחתה ברוחב הפס לפי מיקום ( Bandwidth
 :)Reduction by Locationכאן מפורטים ה,WAN-
ה LAN-ורמת הדחיסה של התנועה בגין כל יישום,
וכן הגדילה בקיבולת רוחב הפס של אותה דחיסה.

סיכום מגמות המעבר ( Pass Through
 :)Summary Trendכאן יש התייחסות לתנועה
שאיננה אופטימלית אשר עברה דרך ה.WAE-
אתה יכול לצפות בגרף המסכם את התנועה
של מחשבים עמיתים ( ,)peer trafficתנועת
ביניים ( )intermediate trafficעומס יתר של
תנועה ( )overloadוהמדיניות ()policy
המיושמת.

נתונים מספריים סטטיסטיים על חיבורי המכשירים בWAE Device Connection ( WAE-
)Statistics
פה מוצגת רשימה של כל השיחות ( )conversationsאשר הועברו דרך מכשיר הwide-area (WAE -
 )application enginesהנבחר ,וכן מוצגים הנתונים הסטטיסטיים הנוגעים לשיחות אלו .כאן ,אתה
יכול לצפות בנתוני המקור ,היעד ,והשיחה ,בנתוני הפורטים ( )portsהרלוונטיים ,בסוג המדיניות
אשר יושם ובמשך הזמן שבו התנהלה כל שיחה .אתה יכול גם לדעת מה היתה כמות התנועה
ההתחלתית ,כמה תנועה נדחסה ביחידות של בייטים ,ומהו השיעור באחוזים של דחיסה זו.

וידאו ()VIDEO
About IP SLA Video Operations
היום ,תנועה של וידאו נעשית נפוצה ביותר ברשת ,ולפיכך נעשה חשוב יותר ויותר לקחת בחשבון את
ההשפעה של הוידאו על הרשת .חיוני לבצע הערכה של יכולותיה של הרשת לטפל בוידאו .עושים זאת
על ידי סימולציה (הדמיה) .למעשה ,יוצרים מצב שבו הרשת נתונה תחת תנאים זהים לאלו אשר חלים
כאשר קיימת תנועה של וידאו .התוצאות של ההדמיה עוזרות לבצע הערכה של הביצועים של התנועה
של הוידאו .כמו כן מתקבל קו בסיס להשוואה של הביצועים בעת שהוידאו מופץ.
האפשרות של בחינת
ביצועי הוידאו עם IP SLA
משמשת כבוחנת-לחץ
ברשת .אתה יכול לאמת
את ההשפעה של
יישומים עשירים במדיה
על הביצועים של
יישומים אחרים ברשת.
זה עוזר לך להבטיח
שהרשת אכן יכולה
לטפל בתנועה של וידאו
בצורה חלקה ויעילה.

יתרונות:
• בחינת ביצועי הוידאו עם  IP SLAמציעה את היתרונות הבאים:
• הבנה של רמות השירות של ה :IP-על ידי ניטור מספר פרמטרים קריטיים ,אפשר להבין מהן רמות
השירות ב IP-השונים ברשת.
• הגברת היצרנות :רשת שמציעה את רמות השירות הגבוהות ביותר משפיעה באופן ישיר על רמות
היצרנות ,שכן השימוש ביישומי הקול והוידאו נועד ,בסופו של דבר ,להגביר את היצרנות.
• הוצאות תפעוליות נמוכות יותר :יישומים עם רמות השירות הטובות ביותר בתחומם מסייעים
בצמצום העלויות הנוגעות ללוגיסטיקה ,ולפיכך נוצרת הפחתה בהוצאות התפעוליות והיעילות
התפעולית גדלה.

• תדירות נמוכה יותר של הפסקות ( )outagesברשת :כשפתרון בעיות נהיה מהיר יותר ,נוצרת
שליטה רבה יותר במשך הזמן בו המערכת מושבתת ( .)downtimeכאשר זמן ההשבתה נהיה
נמוך יותר ,נוצר חסכון בעלויות.
• הערכה של מוכנות הרשת :בחינת ביצועי הוידאו עם  IP SLAמראה האם הרשת מוכנה לפעולות
הפצה של וידאו.
• תיקון בעיות ברשת :כאשר יש פגיעה בביצועים של הרשת ,נוצרות הפרעות אשר צריכות להיות
מזוהות ,ועולה הצורך ליזום פעולות תיקון מתאימות .האפשרות לבחון את ביצועי הוידאו עם IP
 SLAמספקת לך מדדים קריטיים שמסייעים לך להשיג מטרה זו.

קביעת הגדרות שיחה ותבניות של ערכי סף ( Configuring call settings and threshold
)template
קביעת הגדרות שיחה ()Defining Call Settings
אתה מגדיר תבנית ( )templateעם הגדרות הוידאו הנדרשות .תבנית זו תשמש לצורך ניטור
הביצועים.
• פורט היעד ( :)Destination Portמציין את פורט ה UDP-אשר אליו מנטר הוידאו שולח את
ההדמיה של התנועה כדי לקבל את מדדי הביצועים.
• שם התבנית (.)Profile Name
• תדירות הפעולה ( :)Operation Frequencyתדירות הפעולה היא התדירות שבה מדדי איכות
השירות ( )QoSנאספים על ידי הסוכן ( )agentשל  IP SLAברשת שלך בכדי לקבוע את הביצועים.
• זמן הפסקה של הפעולה
( :)Operation Timeoutזמן
ההפסקה של פעולה הוא הזמן
שבו יש להמתין כדי לקבל
תגובה מהמגיב ()responder
או ממכשיר היעד
(.)destination

הגדרת ערכי סף לפרמטרים המנוטרים ()Defining Thresholds for the monitored parameters
אתה יכול להגדיר תבנית לערכי הסף ( )thresholdsכך שהמדדים של ביצועי הוידאו יתאימו בצורה
טובה יותר להסכמי רמות השירות ( )SLA = Service Level Agreementשל חברתך .התראות ()Alerts
יופעלו בהתבסס על ערכי סף אלו ,כך שאתה תוכל לצאת לפעולה מתקנת במהירות.
• ערך סף ל :)Jitter Threshold( Jitter-אתה מגדיר את ערכי הסף של ה jitter-עם גבול עליון
ותחתון.
• ערך סף לזמן השהיה( :)Latency Thresholdאתה מגדיר מהו העיכוב המותר.
• איבוד חבילות מידע ( :)Packet Lossאתה מציין מהו מספר חבילות המידע אשר יכולות להיאבד
במהלך המעבר.
•  :IA Jitterאתה מגדיר את ערך הסף של ה IA jitter -עם גבול עליון ותחתון.

מודול מתקדם לניתוח האבטחה
( Advanced Security Analytics
)Module
המודול המתקדם לניתוח
האבטחה ( ASAM = Advanced
 )Security Analytics Moduleהוא
כלי לניתוח האבטחה ברשת
המובסס על זרימה ( ,)flowאשר
עוזר לך לאתר ולסווג חדירות
לרשת.

מודול זה הוא בעל יכולת לאתר קשת רחבה של סיכוני אבטחה חיצוניים ופנימיים .באמצעות שימוש
בטכנולוגיה של מנוע חיפוש בעל זרם רציף ( ,)Continuous Stream Mining Engineהמודול מנתח
את חבילות המידע של  NetFlowבזמן אמת ומבצע השוואה בין מספר אירועים דומים מבלי לבצע
שכפול של האירועים .המודול מציע גם בחינה כוללת ורציפה של האבטחה ברשת .הוא זמין כהוספה
( )Add-Onל NetFlow Analyzer -ויש צורך ברשיון עבורו כדי שירוץ .בזכות זה שחבילות מידע
של  NetFlowמיוצאות ישירות מתוך  NetFlow Analyzerאז אין צורך בביצוע קונפיגורציה למודול.

לוח המחוונים של ניתוח האבטחה ( Security
)Analytics Dashboard
לוח המחוונים של ניתוח האבטחה נותן לך מבט
מהיר על ארועי האבטחה ברשת .יש בו אפשרויות
שונות להצגת הדיווחים ,כגון :דיווחים אשר מציגים
את הבעיות העיקריות בסיווגים ( )classesהשונים,
דיווחים המציגים את סוגי האלגוריתמים המובילים,
דיווחים על הבעיות העיקריות ועל המשאבים
המובילים ,כל זה לצד התצוגה הגרפית של
הנתונים.

Security Posture report
מציג את הבעיות העיקריות ואת הסיווג
( )classesשלהן ,יחד עם מספור של האירועים
( )eventsוציון המשאבים ()resources
הספציפיים המעורבים בכל בעיה .כשאתה
לוחץ על שם הבעיה אתה מגיע לתגית הניתוח
(האנליזה) של הבעיות .ההתפלגות של
הארועים בגין כל בעיה מוצגת בגרף בצורה של
עוגה ( )pie chartואילו מספר המשאבים
המעורבים בכל בעיה מוצג בגרף של עמודות.
גרף ההתפלגות על פני הזמן הוא גרף רב-קוי
אשר מציג את מספר הארועים ,הבעיות
והמשאבים המעורבים בכל סיווג ( )classשל
בעיה ,על פני תקופה נבחרת.

דו"ח על הגורמים הפוגעים ועל מטרות פגיעתם ()Offenders & Targets report
הדו"ח מציג את סוגי האלגוריתמים העיקריים ואת המשאבים ( )resourcesהספציפיים המעורבים.
מצויין גם המיספור של האירועים ( )eventsוכן מפורטות הבעיות אשר התעוררו בגין כל משאב.
כשאתה לוחץ על שם המשאב אתה מגיע למידע על הניתוח (האנליזה) של המשאב .ההתפלגות של
האירועים על פי כל משאב מוצגת בגרף בצורת עוגה .הנתונים על מספר הבעיות ,בהתפלגות לפי
המשאב שאליו מיוחסות בעיות אלו ,מוצגים בצורת גרף עמודות .וכן ,גרף ההתפלגות על פי זמן הינו
גרף רב-קוי המציג את מספר הארועים ,את הבעיות ,ואת המשאבים המעורבים ,עבור אלגוריתם
נבחר על פני תקופת זמן שנקבעה.

דו"ח על ניתוח הבעיות ()Problem Analysis report
דו"ח זה מציג את שמותיהן של הבעיות העיקריות ומציג גם את המשאבים המעורבים בבעיות אלו.
כמו כן מפורטים מספרי האירועים ,ומהו המשאב אשר גרם לכל בעיה .ההתפלגות של האירועים לפי
משאב מוצגת בטבלת-עוגה .הגרף המציג את הנתונים לפי זמן הינו גרף רב-קוי המציג את מספר
האירועים ואת המשאבים המעורבים בכל בעיה על פני טווח זמן נבחר.

דו"ח על ניתוח המשאבים ()Resource Analysis report
דו"ח זה מציג את המשאבים המובילים ואת הבעיות הנובעות מהם .אתה רואה את מספר הארועים
הנוגעים לבעיות אשר נוצרו על ידי המשאבים השונים .כאן ,הגרף בצורת-עוגה מציג את ההתפלגות
של האירועים השונים לפי הבעיה אליה הארוע שייך .וגרף אחר ,שהוא גרף המחולק לפי זמנים ,מציג
מספר קווים המסמלים בצורה גרפית את הבעיות ואת מספר הארועים עבור משאב ספציפי ,ביחס
לזמן הנתון.
אפשרויות לסינון אירועי אבטחה ()Security Events Filter Options
אפשרות הסינון ( )Filterמשמשת להנפקת דוחות המבוססים על קריטריון סינון מסויים.
• תקופה ( :)Periodאתה בוחר תקופת זמן ,החל מהשעה האחרונה ועד החודש האחרון.
• סטטוס ( :)Statusסינון על פי סטטוס הארוע ,כלומר האם הארוע הוא בסטטוס פתוח ,סגור ,או
שמתעלמים מארוע זה .אתה יכול גם לבחור בכל הסטטוסים כדי לצפות בארועים הזמינים ,כולם.

אתה גם יכול לבחור בקריטריונים הבאים לצורך סינון:
• סיווג של הבעיה ( :)Class Problemאתה בוחר את סיווג הבעיה ואת
שמה של הבעיה.
• כתובת ה IP -של הגורם המנסה לפגוע ( :)Offender IPאתה בוחר
בכתובת ה IP-או בכתובת הרשת של הגורם הפוגע.
• ה IP-של מטרת הפגיעה ( :)Target IPאתה בוחר את כתובת ה IP-או
את כתובת הרשת של מטרת הפגיעה.
• מיקום הפוגע מבחינה גאוגרפית ( :)Offender Geographyאתה בוחר
את המדינה ממנה פועל הפוגע מתוך המדינות שברשימה.
• מיקום מטרת הפגיעה מבחינה גאוגרפית ( :)Target Geographyאתה
בוחר את המדינה המתאימה מתוך הרשימה.
• טופולוגיה של הגורם המנסה לפגוע ( :)Offender Topologyאתה בוחר
את המיקום הספציפי של הפוגע ,מתוך הרשימה.
• טופולגיה של מטרת הפגיעה ( :)Target Topologyאתה בוחר את
המיקום הספציפי של מטרת הפגיעה ,מתוך הרשימה.
• נתב /ממשק ( :)Router/ Interfaceאתה בוחר את שם הממשק או את
שם הנתב מתוך הרשימה.
• חּומרה ( :)Severityבחר את רמת החּומרה מתוך הרשימה.
• סוג אלגוריתם ( :)Algorithm Typeאתה בוחר את סוג האלגוריתם
מתוך הרשימה.
• משאב ( :)Resourceאתה בוחר את המשאב הרצוי.

צפיה בארועים החלים ברשת ()Viewing the Network Events
רשימת האירועים ()Event List
דו"ח רשימת ארועי האבטחה ( )Security Event List Reportמציג את מספר ארועי האבטחה שנוצרו
ברשת .להלן הפרמטרים הכלולים ברשימת הארועים:

אתה יכול גם
לצפות בכתובות
ה IP-במונחים
של ערכי ,DNS
לנוחותך.

התאמה אישית ()Customization
הרשימה הלבנה ( :)White Listאופציית הרשימה הלבנה
מאפשרת לך להתעלם מארועים מסוימים ולבטל זרמים ()flows
מסוימים כאשר הם נחשבים כאלו אשר ניתן לבטוח בהם ,כמו
למשל פעולות ברשת המיוחסות למשאבים ולבעיות ספציפיים,
המותרים על ידך.

ניהול ()Manage
אופציית הניהול מאפשרת לך לנהל בעיות ,אלגוריתמים ומשאבים.
• ניהול הבעיות ( :)Manage Problemאתה יכול להפעיל או להפסיק את ההפעלה של בעיה מסויימת
או של סדרה של בעיות .כאשר בעיה מסוימת מופסקת מפעולתה על ידך ( ,)disabledאז הארועים
אשר משוייכים לבעיה זו יחדלו מלהווצר.
• ניהול האלגוריתם (:)Manage Algorithm
אתה יכול להפעיל או להפסיק את ההפעלה
של אלגוריתם מסויים או של סדרה של
אלגוריתמים .כאשר אלגוריתם מופסק
( )disabledעל ידך ,אז הוא לא ישמש עוד
ליצירת ארועים .כשמדובר בבעיות בסיסיות
כגון הפרות של  ,TCP Synאתה יכול לנהל
שלושה אלגוריתמים נפרדים ,למשל :הפרות
של  TCP Synמתוך היעד
( ,)SourceAggregationהפרות של TCP Syn
אל היעד ( )DestinationAggregationוהפרות
של  TCP Synדרך הנתב
(.)RouterAggregation
• ניהול המשאב ( :)Manage Resourceאתה יכול להפעיל או להפסיק את ההפעלה של סוג מסויים
של משאבים.

דו"ח פרטי הארועים ( Event
)Details Report
דו"ח פרטי האירועים מציג
את כל המאפיינים של ארוע
מסויים אשר נוצר .הדו"ח
מציין מהו מספר הזיהוי ()ID
של הארוע ומהי הבעיה
הנוגעת לארוע זה .מפורטים
הנתונים הבאים:
נפח ,חבילות מידע IP ,hits ,ייחודי של המקור IP ,ייחודי של היעד ,הרשתות הייחודיות של המקור,
הרשתות הייחודיות של היעד ,הפורטים הייחודיים של המקור ,הפורטים הייחודיים של היעד,
היישומים הייחודיים ,דגלי ה TCP-הייחודיים ,פרוטוקולים ,ערכי  ,)type of Service( ToSממשקי
כניסה ,ממשקי יציאה ,קישורים ( )connectionsוכתובת ה IP-של הנתב (של ה.)router-
דו"ח טיפול בארועי אבטחה ()Security Event Troubleshoot Report
דו"ח זה מציג רשימה של הזרמים המצטברים ( )aggregated flowsבגין ארוע .הדו"ח מציג נתונים
על חבילות המידע ( )packetsאשר הופצו ,וכן על התנועה מן המקור ( )sourceאל היעד
( .)destinationאתה יכול לצפות בנתונים נוספים על הארוע שהתרחש וכן לראות מהו סוג היישום,
מי הוא הפורט המעורב ,מה הוא הפרוטוקול אשר בו נעשה שימוש ,ה ,)Type of Service( ToS-דגלי
ה ,TCP-מספר חבילות המידע ונפח התנועה בארוע זה.

)Problem class catalogue( קטלוג סיווג הבעיות
 בכל סוגי הסיווגים של הבעיות ובהגדרות ערכי,בכדי לצפות בקיצורי השמות של סוגי הבעיות השונים
: לחץ כאן,הסף
http://www.manageengine.com/products/netflow/help/advanced-security-analyticsmodule/problem-class-catalog.html

תמיכה טכנית Support -
זמינה לאורך כל היום והלילה 24 ,שעות ביממה 5 ,ימים בשבוע
•
•
•
•
•
•

תמיכה בטלפון
תמיכה באי-מייל
השתלטות מרחוק
חוברות הסברים והנחיות
פורומים און-ליין
סמינרים באינטרנט
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KDDI America, Inc.
Kinder Morgan, Inc.
Kiraca
Kuwait Petroleum
Larry Wheeler Consulting
Linbeck
ManTech International Corporation
Marshall Aerospace
Mazda Australia
Metal Industries
Millenium Digital Media
Motorola
National Automobile Dealers
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Network & Computing Consultants
NewStep Networks
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Palm Harbor Homes
Panasonic
Parametric Technology Corporation
Pearson
PELCO
Perenco
Pinnacle West Capital Corporation
Pipeline
Praxair
Samsonite S.p.A.
SGB Services Ltd
Shawmut Design and Construction
Shawmut Design and Construction
Solectron Scotland
SoundBite Communications
Southern Star Concrete
Sparkassen-Informatik.de
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Tektronix, Inc
Toyota do Brazil Ltda
Trilogy Fulfillment LLC
Voxiva
W.C. Bradley Company
WadeTrim.com
Wotif Group
Wipro Infotech
XBox
YKK USA

....ועוד

קישורים
NetFlow Analyzer Live Demo:
http://demo.netflowanalyzer.com/netflow/jspui/NetworkSnapShot.jsp
NetFlow Analyzer Overview:
http://www.manageengine.com/products/netflow/
NetFlow Analyzer Features:
http://www.manageengine.com/products/netflow/features.html
NetFlow Analyzer Editions :
http://www.manageengine.com/products/netflow/netflow-analyzer-editions.html
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