
Log Analyzer
הפוך את רישומי הנתונים ביומן שלך לכלי ניתוח ופתרון תקלות חזק ויעיל

עמוד 1

SolarWinds® Log Analyzer הוא כלי חזק לניהול וניתוח תיעוד שתוכנן לאינטגרציה מלאה עם 
פלטפורמת ®Orion ומספק למשתמשים מנגנון כדי להבין את הפוטנציאל של מאגר רישומי 
הנתונים ביומן. באמצעות איסוף יומן רישום, ניתוח ותצוגה חזותית בזמן אמת, באפשרותך 

להשיג נראות מידית של הביצועים והזמינות של תשתית ה-IT שלך.

ניתוח נתוני יומן במבט מהיר
אסוף רישומי נתונים ביומן אשר נוצרו על ידי התשתית כדי לעזור לך לקבל תובנות עמוקות יותר  «

IT כאשר אתה פותר תקלות ומבצע ניתוח פורנזי של תקלות

זקק את רישומי הנתונים ביומן דרך פילטרים אינטואיטיביים מחוץ לקופסה, אשר יעזרו לך לאתר  «
רישומי יומן רלוונטיים באופן מידי דרך מנוע החיפוש

המחש במהירות את נפח יומן הרישום, תוצאות החיפוש, ומקדו את מסגרות הזמן באמצעות תרשים  «
אינטראקטיבי

» Orion בצע פעולות על אירועים קריטיים באמצעות התרעות משולבות עם

שלב את נתוני היומן שלך ישירות לתוך מסוף Orion Platform כדי להציג אותו בקלות לצד ערכי  «
ביצועי המערכת והרשת

גיליון נתונים
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https://www.solarwinds.com/topics/log-visualization
https://www.solarwinds.com/log-systems-performance-pack
https://www.solarwinds.com/log-systems-performance-pack
https://www.solarwinds.com/log-manager-for-orion-software/registration?CMP=CHL-CTA-GEN-X_X_X_X_X_LD_HE_X_SW-LAZ-20200125_X_X_X_VidNo_X-DATASHEET
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 SOLARWINDS LOG ANALYZER התכונות של

איסוף וניתוח יומן האירועים

 ,syslog התשתית שלך יוצרת נתוני יומן באופן קבוע כדי לספק תובנות ביצועים. בין אם אלו אירועי
מלכודות ®SNMP, Windows או ®VMware, הם יכולים לספק לך פיסות מידע קריטיות שיעזרו לפתור 
תקלות. אסוף, אחד ונתח את מידע יומן הרישום בעזרת כלי אחד כדי לסייע לך למצוא מהר יותר את 

שורש הבעיה.

חפש וסנן נתוני יומן

 Log Analyzer .נתוני רישום נערמים במהירות, וזה יכול להיות מסובך למצוא את פיסת המידע הנכונה
עוזרת לך לבצע חיפושים ולהוסיף סינונים כדי לזקק את התוצאות. בנוסף, החל בקלות תגיות מקודדות-

צבע על נתוני יומן הרישום שלך כדי לסייע בסינון, חיפוש וזיהוי בעיות ביצועים.

הזרמת יומן רישום בזמן אמת

 SolarWinds בעזרת .HTML כלי ניהול ואיסוף של יומן רישום מסורתיים מפיקים דוחות כטקסט רגיל או
Log Analyzer, תוכל לראות גם זרימת נתוני היומן בזמן אמת ובאופן אינטראקטיבי. להקל על פתרון 
בעיות על ידי צפייה רישומי הנתונים ביומן כדי לזהות בעיות אפשריות בעת התרחשותן, ולסנן עבור 

מילות מפתח מסוימות, כגון מזהי אירוע או קודי שגיאה.

Orion פעולות ההתרעה החכמות של

 Orion משתלבת עם מנוע ההתרעות החכמות של Log Analyzer .היה הראשון לדעת כאשר צצה בעיה
Platform כדי לספק התרעות ואפשרויות משלוח מותאמות אישית, כולל התרעות דוא"ל, אינטגרציה 

עם ®ServiceNow ויכולת להפעיל סקריפט חיצוני.

לקשר רישומי נתונים ביומן למדדי ביצועים

בעזרת  ™SolarWinds PerfStack, תוכל לראות את רישומי הנתונים ביומן בציר זמן משותף בעזרת רשת 
וזמינות מערכות ומדדי ביצועים, כשהם מספקים לך דרך קלה ומהירה לחזות אילו אירועים עשויים היו 

לגרום לכשל או האטה.

שאלות נפוצות
?Log Analyzer-כיצד ניתן לקבל רישיון ל

אין צורך בחישובי נפח מורכבים. הרישיון של Log Analyzer מבוסס על מספר ההתקנים המחוללים 
רישומי נתונים ביומן, ללא קשר לנפח.

?Log analyzer-אילו מקורות רישום נתונים ליומן תומכים ב

SolarWinds Log Analyzer תומך באירועים מאת Windows®  , SNMP traps , syslog ו- ®VMware. אירועי 
.Virtualization Manager דורשים רישיון עבור VMware
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https://www.solarwinds.com/topics/log-monitoring-tool
https://www.solarwinds.com/log-manager-for-orion-software/registration?CMP=CHL-CTA-GEN-X_X_X_X_X_LD_HE_X_SW-LAZ-20200125_X_X_X_VidNo_X-DATASHEET
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איפה מאוחסנים נתוני יומן הרישום שלי? לכמה זמן הם מאוחסנים?

המידע מאוחסן במסד הנתונים של Log Analyzer SQL במשך שבעה ימים כברירת מחדל. אף על פי 
כן, ניתן להגדיר זאת בקלות בהגדרות המוצר.

מה אם Log Analyzer אינה עונה על הצרכים שלי?

אם אתה עוסק בפיתוח IT, תשתיות, ניטור או DevOps, ל-SolarWinds יש את כלי הניטור וניהול הרשומות 
הנכון עבורך.

דרישות מערכת
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דרישותסוג

LA שרת פיזי או מכונה וירטואליתמסד נתונים

הערה: דרישות השרת המינימליות המפורטות מניחות תצורת ברירת מחדל. העלאה משמעותית של שיעור הסקרים או קצב 
איסוף הנתונים הסטטיסטיים יכולה לגרום לעומס נוסף על השרת, שעלול לדרוש CPU גדול יותר או תוספת זיכרון.

נסה לפני הרכישה. הורד גרסת ניסיון בחינם.
אל תאמין לנו – נסה זאת בעצמך. חשוב לנו שתנסה את מוצרי SolarWinds לפני שתקנה.  לכן אנו 
מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את כל תכונות המוצר ופונקציונליות מלאה. ניתן להוריד מוצרים 
מאתר SolarWinds ולהפעיל אותם באתר בסביבות IaaS, או לפרוס אותם ב-®Microsoft®  Azure באמצעות 

.Azure Marketplace

מעבד ארבע ליבות או יותר
RAM 16 GB זיכרון

1Gb ייעודי של X NIC 1
Datacenter או Standard או 2019, גרסת Windows Server 2016

דרישות כונן: 100-130GB/יום )@1000EPS( בכונן NTFS מקומי
Microsoft® SQL Server® 2016 SP1 או מתקדם יותר

איסופים נתמכים:
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS אנגלית עם הגדרת איסוף
SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS אנגלית עם הגדרת איסוף

LA/ORION מעבד ארבע ליבות או יותרשרת
נדרש: 4 ליבות

מומלץ: 8 ליבות
40GB 15, מומלץGB כונן קשיח: זיכרון מינימום

8GB מינימום
16GB מומלץ

דרישות מינימוםתוכנה

Windows® Server® 2016, 2019מערכת הפעלה

שפת מערכת 
אנגלית )ארה"ב או בריטניה(ההפעלה

https://www.solarwinds.com/log-manager-for-orion-software/registration?CMP=CHL-CTA-GEN-X_X_X_X_X_LD_HE_X_SW-LAZ-20200125_X_X_X_VidNo_X-DATASHEET
https://azure.microsoft.com/en-us/search/?q=solarwinds
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us
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SOLARWINDS אודות
NYSE:SWI(  SolarWinds (  הנה ספקית מובילה של תוכנת ניהול תשתיות IT חזקה במחיר סביר. המוצרים 
שלנו מעניקים לארגונים ברחבי העולם – ללא קשר לסוג, גודל או מורכבות – את הכוח לפקח ולנהל את 
שירותי ה-IT, התשתיות והיישומים שלהם; בין אם מדובר באתר, בענן או באמצעות דגמים היברידיים. אנו 
מתקשרים ללא הפסקה עם אנשי טכנולוגיה – אנשי שירותי IT ותפעול, אנשי DevOps וספקי שירותים 
מנוהלים )MSPs( – כדי להבין את האתגרים העומדים בפניהם בשמירה על תשתיות ויישומי IT בעלי 
ביצועים גבוהים וזמינים ביותר. התובנות שאנו מקבלים מהם, במקומות כמו הקהילה המקוונת שלו 
®THWACK, מאפשרות לנו לפתור אתגרי IT מובנים היטב בדרכים שמומחי הטכנולוגיה רוצים לפתור 

אותם. ההתמקדות שלנו במשתמש והמחויבות למצוינות בניהול IT היברידי מקצה לקצה, ביססה את 
SolarWinds כמובילה עולמית בתחום הפתרונות לניהול שירותי רשת ו-IT, ביצועי יישומים ושירותים 

.www.solarwinds.com מנוהלים. למד עוד, כבר היום, דרך

30 יום, הגרסה המלאה
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הסימנים המסחריים Orion , SolarWinds & Design , SolarWinds, ו-THWACK הנם רכושה הבלעדי של SolarWinds Worldwide, LLC או של החברות המסונפות אליה 
ורשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב, וכן הם עשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות נוספות.  כל הסימנים המסחריים האחרים של 

SolarWinds, סימני שירות וסמלים מסחריים עשויים להיות סימני המשפט המקובל או רשומים או ממתינים לרישום.  כל הסימנים המסחריים המצוינים בזאת מיועדים 
למטרות זיהוי בלבד והנם סימנים מסחריים )ועשויים להיות סימני מסחר רשומים( של החברות שלהם בהתאמה.

אין לשכפל מסמך זה באמצעים כלשהם או לשנותו, לפרקו לגורמים, לפרסמו או להפיצו, כולו או חלקו, או לתרגמו לכל אמצעי אלקטרוני או אמצעים אחרים ללא 
הסכמה מראש ובכתב של SolarWinds. הזכות, הבעלות והעניין בתוכנה, בשירותים ובתיעוד, הנם ויישארו קניינה הבלעדי של SolarWinds, החברות המסונפות אליה ו/או 

מעניקי הרישיונות שלה. 

SOLARWINDS מתנה פטור על כל הכללים, ההתניות או תנאים אחרים, מפורשים או משתמעים, חוקיים או אחרים, על המסמך, לרבות, ללא הגבלה, אי-הפרה, דיוק, 
שלמות או שימושיות כל מידע הכלול בו.  בשום מקרה לא יהיו SOLARWINDS, ספקיה או מעניקי הרישיונות שלה אחראים לנזקים כלשהם, בין אם הם נוצרים בנזיקין, 

בחוזה או בכל תיאוריה משפטית אחרת, גם אם נמסרה הודעה ל-SOLARWINDS בנוגע לאפשרות של נזקים כאלה.

.sales@solarwinds.com במספר 866.530.8100 או בדוא"ל בכתובת SolarWinds לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם 
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx-כדי לאתר מפיץ בינלאומי על ידכם, בקר ב

צפא"מ/דרא"מ 
טלפון: 866.530.8100      

פקס: 512.682.9301
sales@solarwinds.com :דוא"ל

אסיה 
טלפון: 4123 6422 65+  

פקס: 7601 6593 65+ 
 apacsales@solarwinds.com :דוא"ל

למידע נוסף

אירופה/מזה"ת/אפריקה 
טלפון: 5002900 21 353+       

פקס: 232 380 212 353+ 
emeasales@solarwinds.com :דוא"ל

האזור הפסיפי 
טלפון: 4910 8412 2 61+      

apacsales@solarwinds.com :דוא"ל
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