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Корпоративна інформаційна система  це складна система, що містить тисячі 

найрізноманітніших компонентів: комп’ютери різних типів, системне і прикладне про-
грамне забезпечення, мережеві адаптери, концентратори, комутатори і маршрутиза-
тори, кабельну систему. Основне завдання розробників полягає в тому, щоб ця сис-
тема якнайкраще справлялася з обробкою потоків інформації і дозволяла приймати 
своєчасні та раціональні рішення. 

В даний час мережеві технології переживають небувале зростання. Число ко-
ристувачів інтернету постійно збільшується. Саме тому ефективність побудови і ви-
користання корпоративних інформаційних систем стала надзвичайно актуальним за-
вданням [1]. 

Моделювання інформаційної системи передбачає розробку моделі, імітацію її 
роботи, а також дозволяє зробити розрахунок необхідної продуктивності окремих 
компонентів і всієї системи в цілому, в тому числі системного і прикладного програм-
ного забезпечення. Основною перевагою моделювання є можливість проведення 
різноманітних експериментів з досліджуваним об’єктом, не вдаючись до фізичної ре-
алізації, що дозволяє передбачити і запобігти виникненню небажаних ситуацій в про-
цесі експлуатації [2].  

Для проектування і розрахунку всього різноманіття локальних мереж існує 
програмний продукт Riverbed Modeler – віртуальне середовище для моделювання, 
аналізу та прогнозування продуктивності ІТ інфраструктури. 

Цей програмний продукт відноситься до найвищого класу програм імітаційно-
го моделювання мереж і являє собою замкнений комплекс засобів по створенню та 
вивченню властивостей мереж зв’язку. Riverbed Modeler дозволяє якісно та кількісно 
оцінити вплив різноманітних технологій на функціонування мережі та її продуктив-
ність на рівні пакетів та кадрів, крім цього, сама програма спрямована на проведення 



 
 

моделювання мереж з визначеною топологією. За допомогою програмного пакету у 
користувачів також з’являється можливість провести перевірку протоколу зв’язку і за 
рахунок чого перепланувати створену глобальну чи локальну телекомунікаційну ме-
режу. 

Відмінною рисою Riverbed Modeler є те, що компоненти бібліотек програми, а 
точніше їх організація є ієрархічною, тобто на кожному мережному рівні моделі мож-
ливо дослідити основні зв’язки між елементами, вузлами, інтерфейсами та протоко-
лами мережі [3,4]. 

Таким чином, середовище моделювання Riverbed Modeler має широкі можли-
вості моделювання різних мережевих структур, що робить його дуже корисним про-
грамним продуктом. 
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