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תוכנת  :OpManagerרקע כללי
תוכנת  OpManagerהיא אלטרנטיבה מושלמת לכלי הניטור של  IBM ,HPו .CA -זוהי תוכנה לניהול
התצורה של מרכז הנתונים ( )Data Centerולניהול הרשת ( ,)Networkאשר מאפשרת לחברות
גדולות ,לספקי שירות וגם לחברות קטנות או בינוניות בגודלן לנהל את מרכזי הנתונים שלהם ואת
תצורת ה IT-שלהם בצורה יעילה וחסכונית מבחינת עלויות .זרימת עבודה אוטומטית ( Automated
 ,)Workflowsמנועי התראה חכמים ,כללים ניתנים להגדרה לגילוי המכשירים ברשת ,וטמפלטים
הניתנים להרחבה ,מאפשרים כולם לצוותי ה IT-בחברתך להציב מערכת ניטור הפועלת  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע ,כאשר לוקח לכם מספר שעות להקים אותה ,בלבד .תוספים ( )plug-insמסוג
"עשה-זאת-בעצמך" מרחיבים את טווח הניהול כך שיכלול גם ניהול של שינויים ברשת ( network
 ,)changeניהול ההגדרות ( )configurationוניהול כתובות ה ,IP-וכן ניטור של הרשתות ,של
היישומים ,של בסיסי הנתונים ( ,)databasesושל הוירטואליזציה ,ושל רוחב הפס המבוסס על
.Netflow

תוכנת  OpManagerמנטרת את הרשת שלך!
הקדמה
בענף ה IT -התגבר הצורך בתוכנה לניטר רשתות .תוכנת  OpManagerנוצרה כדי לענות על הצרכים
של האדמיניסטורים ושל מנהלי הרשתות ולאפשר ניטור של שרתים ,נתבים ,מתגים,Firewalls ,
מדפסות ,שירותים קריטיים ויישומים ,והכל מנקודה (קונסולה) מרכזית אחת.
תוכנה לניטור הרשת
תוכנת  OpManagerנותנת מענה כולל
לניטור הרשת ומאפשרת
לאדמיניסטרטורים לנהל מנקודה
מרכזית אחת שרתים ,נתבים ,מתגים,
 Firewallsומדפסות .באמצעות התוכנה
מנהלים את התקלות ואת הביצועים של
הרכיבים השונים .תוכנת OpManger
מציגה לוח מחוונים ( )dashboardהניתן
להתאמה אישית וכן תצוגות של CCTV
)(Closed-circuit televisionכדי להציג
את הסטטוס העדכני של המכשירים .כמו
כן קיימים גרפים ודוחות רבים המוכנים
כבר לשימוש ,אשר נותנים שפע של
מידע לאדמיניסטרטורים בנוגע לבריאות
( )healthשל הרשתות ,השרתים
והיישומים.

ניטור :Cisco IPSLA
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לנטר את
הביצועים של רשת ה VoIP -שלך באמצעות מנטר
של  .Cisco IPSLAהמנטר של  Cisco IPSLAהוא תוסף
( )add-onלתוכנה ,והוא מנטר פרמטרים שונים כגון
( Latency, Jitter, MoSזמן השהיה) ועוד.

ניטור ה:WAN -
תוכנת  OpManagerמספקת פתרון מלא לניטור
הקישורים ( )Linksב.)wide area network( WAN -
התוכנה בודקת ( latancy ,RTTזמן השהיה) וזמינות
(  )availabilityבין הקישורים של ה .WAN -האפשרות
לניטור ה WAN -מגיעה כתוסף ( )add-onלרשיון.
ניטור ה:URL -
תוכנת  OpManagerמנטרת את
אתרי האינטרנט שלך :הן כתובות
 URLגלובליות והן כתובות  URLאשר
נמצאות על השרת שלך ,ומיידעת
אותך במהירות במקרה שמארח
( )hostנהיה בלתי זמין.

:Script Monitoring
תוכנת  OpManagerמנטרת את
הפלט ( )outputשל הקבצים/
סקריפטים ()Custom Scripts
שאתה מריץ על המכשירים
ומפעילה התראות ("אזעקות")
בהתאם .תוכנת OpManager
מנתחת את הפלט של הסקריפט
ומאמתת אותו מול התנאים
שאתה קבעת כערכי סף
( .)thresholdעם ערך הסף
שקבעת הופר ,מופעלת התראה
ונשלחת אליך הודעה לפי פרופיל
ההודעות הרלוונטי (על
הפרופילים של ההודעות
וההתראות יש הסבר בהמשך).

ניהול ביצועים (:)Performance Management
תוכנת  OpManagerמודדת את הביצועים של החומרה ושל התוכנה
ברשת ,כגון :ניצול רוחב פס ( ,)bandwidthניצול הזיכרונות ,הדיסקים
והמעבדים ,וכן זמן התגובה של השירותים ,באמצעות איסוף מידע
במרווחי זמן קבועים .מידע זה מאורגן עבור האדמיניסטרטורים בצורה
של דוחות וגרפים .ההגבלות של ערכי הסף ( )threshold limitsיכולים
להיות מוגדרים כך שהניטור יהיה פרו-אקטיבי ויאפשר יציאה לפעולות
יזומות כשמדובר בפרמטרים קריטיים במכשירים המנוהלים.

זרימת עבודה אוטומטית (IT
) :Automation Workflowsתוכנת
 OpManagerעוזרת לך להפוך
פעולות שחוזרות על עצמן בסביבת
ה IT -שלך לפעולות אוטומטיות.
זרימת העבודה מתבססת על
תנאים מסוג "אם /אם-לאו " (if-
 .)elseבעת שהתנאי הנתון
מתקיים ,ירוץ מערך אחד של
פעולות ,ובעת שהתנאי הנתון אינו
מתקיים אז ירוץ מערך אחר של
פעולות .כמו כן אתה יכול גם להריץ
פעולות בלי שום תנאי כלל.
ניהול תקלות (:)Fault Management
תוכנת OpManagerמספקת פתרונות
מקיפים לניטור של  ,eventlog ,syslogוכן לניטור של תהליכים
( )processesהרצים על המכשירים .תוכנת OpManager
מאתרת תקלות ברשת באמצעות בדיקות סטטוס חוזרות
ומנפיקה התראות ואזעקות המקודדות בצבעים שונים .ניתן
להגדיר כי תוכנת  OpManagerתיידע את האדמיניסטרטור על
תקלות שמתגלות ברשת.

:REST API
תוכנת  OpManagerמציעה  REST APIכדי להוסיף או כדי
למשוך נתונים מתוך  .OpManagerבאמצעות  APIאלו,
אתה יכול לבצע את אינטרקציות באמצעות פקודות script
או ליצור אינטגרציה עם תוכנות לניהול ה IT -כגון תוכנת
 Service Deskאו עם תוכנות של חברות צד-שלישי
אחרות.

הגרסאות השונות לתוכנת OpManager

סביבה תפעולית – דרישות חומרה ותוכנה
אלו הן הדרישות לחומרה ולתוכנה ,לצורך התקנת תוכנת  OpManagerבגרסאותיה השונות:

תמיכה בבסיס הנתונים  :MSSQLתוכנת  OpManagerתומכת ב.MSSQL 2005/2008/2008 R2 /2012 :
תוכנת  OpManagerתומכת באימות זיהוי ( )authenticationע"י .SQL Server

…Getting Started
מתחילים לעבוד עם  – OpMangerנקודות הנוגעות להתקנה ולתחילת עבודה
התקנה של חומרה נוספת לגיבוי (:)Configuring Failover Support for OpManager
גיבוי מעת לעת למקרה של כשל וכן תמיכה באמצעות הכפלה של המערכת ( )redundancy supportהם דברים
חשובים שנועדו להבטיח שירות רציף ללא הפרעות .שכן ,יהיה זה מייגע אם בסיס הנתונים יקרוס או יאבד את
יכולת התקשורת שלו ברשת ולא תהיה אפשרות לבצע ניטור .גיבויים ( )Backupsרגילים עוזרים לך להתאושש
מקריסה של בסיס הנתונים ,אבל זה לוקח זמן ל OpManger -לחזור לשירות ,ובינתיים הרשת שלך לא תהיה
מנוטרת ורכיבים קריטיים כגון נתבים ,שרתי דואר וכו' עלולים ליפול ולהשפיע בכך על הפעילות העסקית שלך.
הפתרון :ליישם תמיכה בצורה של הכפלה של המערכת ( )redundancy supportוכך תוכל להתגבר על בעיות
שכאלה.

כדי לבסס תמיכה למקרה של כשל מערכת (  )Failover supportאתה
תגדיר שרת משני או שרת כוננות ל ,OpManager-ותמשיך לנטר את
השרת הראשוני של  .OpManagerבמקרה שהשרת הראשי נופל ,אז
השרת המשני מתחיל באופן אוטומטי לנטר את הרשת .המעבר
האוטומטי בין השרתים הוא כה מהיר וחלק שהמשתמש אפילו אינו
חש בהשפעה של הנפילה של השרת הראשי ושל הכניסה לפעולה
של השרת המשני .במקביל ,השרת המשני מפעיל התראה ע"י אי-
מייל או  SMSבנוגע לכשל שחל בשרת הראשון .ברגע שהשרת
הראשי חוזר לפעילות תקינה אז השרת המשני חוזר באופן אוטמטי
לסטטוס של כוננות (.)standby

שימוש ב MSSQL-כבסיס נתונים Using MSSQL as the backend ( backend
:)DB
אם אתה מריץ את תוכנת  OpManagerיחד עם  MSSQLכבסיס הנתונים שהוא
 ,Backendאז יישם  .Clusteringהכוונה היא למערך של בסיסי נתונים אשר
המידע שמור בהם ויש להם  IPוירטואלי אחד .אם קורה ובסיס נתונים כלשהו
בסביבת ה Cluster -נופל ,אז בבסיסי הנתונים האחרים קיים המידע ולפיכך
עדיין המידע זמין .השרת הראשי שולח את כל המידע שלו ל IP-הוירטואלי,
והמידע נשמר במספר מיקומים .השרת שעומד בכוננות ( )Standbyיתפוס את
השליטה על הרשת במקרה שהשרת הראשי נופל ,ואז השרת המשני שבכוננות
גם שולח את המידע לאותו  IPוירטואלי.

עבור  ,MSSQLהשרת
המשני של OpManager
יכול להיות מופעל ברגע
שההתקנה של התוכנה
הושלמה ,בתנאי שMSSQL -
מוגדר כבר בשרת הראשי.
אם השרת הראשי נופל ,אז
השרת המשני של תוכנת
 OpManagerממנה את
עצמו לתפקיד של שרת
ראשי ומתחיל לנטר את
הרשת .ברגע שהשרת
הראשי חזר לעבודה ,אז
השרת המשני חוזר למצב
של כוננות (,)Standby
כלומר השרת המשני חוזר
לנטר את השרת הראשי
בלבד.

גיבוי של המידע ושחזור מידע
()Data Backup and Restoration
גיבוי של המידע מדי פעם בפעם הוא חשוב ,מפני
שזה עוזר לך להשיב את הפעילות של OpManager
חזרה במהלך פעולות תחזוקה מתוכננות וכן במקרה
של תקלה לא מתוכננת .בסיס הנתונים של תוכנת
 OpManagerמכיל שני סוגים של מידע:
מידע על הביצועים (:)Performance data
זהו המידע אשר נאסף על ידי תוכנת ,OpManager
שבאופן תקופתי מקבלת את המידע ע"י  Pollingאו
 Queryingשהיא עושה מול המשאבים במכשיר
המנוטר ,כדי לוודא את הביצועים שלו .זה כולל
משאבים כגון :מעבד ( ,)CPUזכרון ,זמן תגובה,
טראפיק וכו'.

מידע על הגדרות התצורה (:)Configuration data
קיימות הגדרות לא מעטות אשר האדמיניסטרטור מיישם
בתוכנת  OpManagerלשם ניהול וניטור קלים .ההגדרות
כוללות קביעה של משתמשים ,פרטים כל מכשירים
שנתגלו ,מסכים מותאמים אישית ,הגדרות לגבי מדדי סף,
פרופילים של התראות ועוד .מרבית המידע על הגדרות
התצורה נמצא בבסיס הנתונים בעוד מספר הגדרות
נמצאות בקבצי  .confאז כאשר אתה עושה גיבוי
להגדרות התצורה ,אתה מבצע גיבוי למה שאתה צריך.

מה צריך להיות מנוטר (?)What Should Be Monitored
ניטור אקטיבי של הרשת הוא הכרחי כדי להשיג ראות
מדוייקת בזמן-אמת על הבריאות של הרשת שלך .עם
זאת ,ניטור תכוף יכול להטיל מאמץ גדול מדי על
המשאבים ברשת שלך מפני שהיא יוצרת עומס גדול
בתנועה ברשת (הרבה  ,)Trafficבעיקר ברשתות גדולות.
אנו ממליצים ,על כן ,לבצע ניטור רק של המכשירים
הקריטיים ברשת .זוהי דרך הפעולה המועדפת אשר
אומצה על ידי אדמיניסטרטורים ברחבי העולם .להלן רכיבי
הרשת שנחשבים קריטיים:

•
•
•

•
•

תצורת  :WANנתבים ( ,)Routersמתגי WAN
( ,Firewall ,)Switchesועוד.
תצורת  :LANמתגים ,רכזות ( )Hubsומדפסות.
שרתים ,שירותים ויישומים :שרתי יישומים ,שרתי
בסיסי נתונים ,אקטיב דיירקטורי ,שרתי ,Exchange
שרתי אינטרנט ( ,)Web Serversשרתי דואר,
אפליקציות  CRMועוד.
משאבים מארחים ( :)Hostמעבדים ( ,)CPUזיכרונות
וניצול הדיסק במכשירים קריטיים.
עמדות עבודה ושולחנות עבודה ( Desktops and
 )Workstationsקריטיים.

תדירות הניטור למכשירים מקטגוריות שונות ()Monitoring Interval for a Device Category
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לקבוע את ההגדרות הניטור לכל המכשירים תחת קטגוריה מסויימת .מהי
התדירות המומלצת לניטור? הפרקטיקה המקובלת היא לנטר מכשירים קריטיים בתדירות גבוהה יותר מאשר
ניטור של מכשירים שאינם קריטיים .להלן מרווחי הזמן המומלצים לניטור עבור רשתות קטנות ובינוניות בגודלן
(עד  1000מכשירים):
נתבים ( )Routersושרתים קריטיים ( 10 :)Critical Serversדקות.
מתגים ( ,)Switchesרכזות ( )Hubsומדפסות 10-20 :דקות.
שרתים קריטיים כגון שרת ה 10-20 :Active Directory ,Exchange -דקות.
שולחנות עבודה ועמדות עבודה ( :)Desktops and Workstationsההמלצה היא לכבות את הניטור שלהם כדי
להקטין את כמות הטראפיק הנוצרת ע"י  .OpManagerאתה עושה זאת דרך הגדרות המנהלה של התוכנה .או,
לחילופין ,בחר לנטר אותם בתדירות פחותה ,כגון כל שעה או כל  30דקות .אם יש עמדות עבודה ספציפיות
קריטיות שאותן אתה כן רוצה לנטר ,אתה יכול להפעיל את הניטור ספציפית עבור עמדות עבודה אלו.

גילוי המכשירים
Discovery
הוספת אישורים (:)Add Credentials
תוכנת  OpManagerניגשת למכשירים המרוחקים באמצעות פרוטוקול של  CLI ,SNMPאו  .WMIאישורים כגון
סיסמא ,SNMP Community ,פורט ( )Portוכו' יכולה להיות שונה עבור סוגי מכשירים שונים .הגדרה מיקדמית
של אישורים ב OpManager -עוזרת להפעיל אותם על מכשירים רבים בו-זמנית ובכך לחסוך עבודה ידנית רבה.
אתה בוחר את סוג האישור הרלוונטי ומגדיר שם ,תיאור ,שם משתמש ,שם של הקשר (,SNMP Port ,)Context
אותנטיקציה (אימות זיהוי) ,הצפנה  Telnet/SSH ,WMI ,SNMP v3 ,SNMP v1/SNMPv2 :או  .Vmwareהאישורים
של  SNMPשנוצרו ישמשו אותך במהלך הגילוי הראשוני של המכשירים ובחלוקה שלהם לקטגוריות .תוכנת
 OpManagerמשתמשת באישורים האלה כדי למיין את המכשירים וכדי להוסיפם ל .OpManager -לשם הנוחות,
וכדי לבצע את ההגדרות במהירות ,אתה יכול לשייך שירות מסויים למספר מכשירים בבת אחת.

מנוע הכללים (:)Rule Engine
מנוע הכללים עוזר לך להפוך פעולות כגון:
הוספת מסכים למכשיר או הוספת מכשיר
לתצוגה עסקית ,לפעולות אוטומטיות,
אשר אתה יכול לבצע לאחר הוספת
המכשירים ל .OpManager-זה עוזר לך
להתחיל בניטור המכשירים מיידית לאחר
שהוספת אותם ,וחוסך עבודה ידנית
שחוזרת על עצמה.
כיצד עובד מנוע הכללים?
מנוע הכללים מבוסס על תנאים ועל
קריטריונים .במהלך גילוי המכשירים,
המכשירים אשר עונים על התנאי או
הקריטריון המסויים ישוייכו בהתאם אל
פעולה המתאימה במנוע הכללים.

צפה עכשיו בסרטון בן שלוש דקות המפרט את פעולת מנוע
הכללים של  OpManagerבYouTube -
https://www.youtube.com/watch?v=16nMNQfNnL4

להלן הפעולות הניתנות לביצוע אוטומטי באמצעות מנוע הכללים:
• עריכה ()Edit
• העתקה ()Copy as
• לאפשר /להפסיק פעולה ()Enable/Disable
• למחוק ()Delete

גילוי רשתות באמצעות )Discovering Networks Using OpManager( OpManager
אתה יכול לגלות מכשירים ברשת שלך ע"י ציון טווח מסויים או בכל הרשת שלך כולה .תוכנת OpManager
משתמשת באישורים של  ICMP/SNMP/WMI/CLIו VMware -כדי לגלות את המכשירים ברשת.
גילוי בטווח מסויים :כדי לגלות מכשירים בטווח מסויים אתה מגדיר את כתובת ה IP-ההתחלתית ואת כתובת ה-
 IPהסופית וכן בוחר את ה netmask -עבור המכשירים שיש לגלותם בטווח הנבחר.
גילוי ברשת כולה :בחר ב ,(Classless Inter-Domain Routing) CIDR -ציין מה ה IP-של הרשת ()Network IP
שבה אתה רוצה לבצע את הגילוי של המכשירים ,בחר את האישורים ואת הגדרות ה SNMP -וכך תוכל לבצע גילוי
בכל הרשת .תוכנת  OpManagerתומכת בגילוי במארחים מסוג  Hyper-Vוגם )VMs (Virtual Machines
באמצעות .CIDR
גילוי ע"י יבוא מקובץ :אתה יכול לייבא קבוצה של כתובות  IPלגילוי מקובץ מסוג CSV
).(Comma-separated values

גילוי מכשירים ספציפיים (:)Discover Individual Devices
ייתכן כי הוספת עוד מכשירים לרשת שלך ועכשיו אתה צריך לבצע את הגילוי שלהם ע"י תוכנת .OpManager
אתה יכול לבצע גילוי של מכשירים חדשים אלו בעת הצורך .אתה מקליד בתוכנת  OpManagerאת כתובת ה-
 IPשל המכשיר או את השם של המכשיר ,וכן את ה IP-של הרשת או את ה , Netmask-לדוגמאIPv4- :
 .255.255.255.0, IPv6-fe80::b343:567e:c254:0המכשיר יתגלה ,ויסווג לקטגוריה הנכונה.
לחילופין ,אתה יכול להוסיף את המכשיר באופן ישיר לקטגוריה מסויימת .אתה ניגש לתצוגת המפה ב-
 ,OpManagerלמשל למפה של השרתים או למפה של הנתבים ,ובוחר להוסיף את המכשיר לקטגוריה
מסויימת זו.

מיפוי שכבה שניה (:)Layer 2 Mapping
ברגע שאתה מגלה את הרשתות ואת המכשירים ברשתות שלך ,תוכנת
 OpManagerיוצרת דיאגרמה לוגית של הטופולוגיה של הרשת .המפה נועדה
לתת לך תמונה טובה יותר של הקישוריות הפיסית (מידת היכולת של המכשירים
ברשת לעבוד ביחד) ולהציג בפניך את ההשלכות של חוסר תפקוד תקין של
מכשיר מסויים .כדי לאפשר מיפוי של שכבה שניה ,post discovery ,ציין את
הקובץ המקורי כך שמיפוי השכבה השניה יתבצע באופן אוטומטי .תוכנת
 OpManagerמתסתמכת באופן מלא על (Simple Network Management SNMP
) Protocolלשם ייצוג הקישוריות של המכשירים ( )nodesושל הלינקים ברשת.

מה זה מכשיר המקור (?)seed device
מכשיר המקור הוא המתג ( )Switchהעיקרי ברשת שלך .המתג פתוח לSimple Network Management ( SNMP -
 )Protocolכך שתוכנת  OpManagerמסוגלת לפנות למכשיר ב"שאלה" ( )Queryולמשוך את הלינקים באופן
אוטומטי ,ואז להציג את הקישוריות (מידת היכולת של המכשירים ברשת לעבוד ביחד )Connectivity ,של כל
המכשירים ברשת .לאור כך ששינויים ברשת מתרחשים לעיתים קרובות ,תוכנת  OpManagerמאפשרת לך
להגדיר את התדירות המועדפת עליך (בימים) בה תשורטט מחדש המפה .לדוגמא ,אם שינוי מתרחש פעם
בשבוע ,אתה יכול להגדיר כי תוכנת  OpManagerתשרטט מחדש את המפה כל  7ימים.
אתה יכול לשנות את התצוגה של המפה ע"י בחירת הסוג שלה ,כגון :עץ רדיאלי (מוקדי) ,עץ בלונים ,לינקים או
בהתאמה אישית .אתה יכול גם לייצא את המפה ל ,Visio -שזו תוכנה לדיאגרמות ולגרפים מבית מייקרוסופט ,או
לשמור אותה כתצוגה עסקית ב.OpManager -

גילוי ויצירת מפה לשכבה שניה
ושלישית
New Layer2/3 Network
)Map Discovery (From build 11200

תוכנת  OpManagerיוצרת מפה
טופולוגית של המכשירים שגילתה ברשת
מכתובת ה IP-של הנתב ( )Routerומטווח
ה IP-דרך  SNMPבאמצעות ,ARP ,CDP
 IPRout Tableובאמצעות מידע מסוג
.Bridge-MIB
השיפורים בשכבה השניה:
• ניתן לגלות מכשירים ומכשירי קצה
(שרתים ,שולחנות עבודה) גם מסוג
 Ciscoוגם שאינם .Cisco
• אתה יכול לשרטט מפות של שכבה
שניה ( )Layer2עבור המכשירים שלא
התגלו או שאינם מנוטרים ע"י תוכנת
.OpManager

הגדרות:
IP = Internet Protocol
SNMP = Simple Network Management Protocol
ARP = Address Resolution Protocol
CDP = Cache Discovery Protocol
MIB = Management Information Base

ניהול המכשירים
Managing Devices
ניהול של מכשיר או אי-ניהולו (:)Managing and Unmanaging a Device
כברירת מחדל ,תוכנת  OpManagerמנהלת ומנטרת את כל המכשירים שהתגלו .אולם ,יכולים להיות
מכשירים מסוימים שאינם פעילים כרגע למשל בשל פעולות של תחזוקה שמתבצעות עליהם ,ולפיכך לא
יכולים מכשירים אלו להגיב לבדיקות הסטטוס שנשלחות על ידי  .OpManagerלפיכך ,מכשירים אלו יכולים
לקבל בתוכנת  OpManagerאת הסטטוס של "בלתי-מנוהלים" ( )unmanagedכדי להמנע מבדיקות בלתי
נחוצות .ברגע שנסתיימו פעולות התחזוקה במכשיר ,ניתן לשנות את הסטטוס שלו ל"-מנוהל" במקום "בלתי-
מנוהל" .אתה יכול גם להגדיר מכשירים רבים בו-זמנית כמנוהלים או כבלתי-מנוהלים ,בבת אחת .כמו כן,
אתה יכול לתכנן ולקבוע לוחות זמנים ,אשר בהם ידוע כי מכשירים מסויימים יושבתו (למשל לצורך פעולות
תחזוקה) ,ובמועדים אלו המכשירים ייקבלו אוטומטית סטטוס של "בלתי-מנוהלים".

תמונת מצב של המכשירים ( Device
:)Snapshot
תמונת המצב של המכשיר מציגה את
"הבריאות" של המכשיר ושל המשאבים
שלו .כדי לצפות בתמונת המצב של
המכשיר ,לחץ על הלינק של שם
המכשיר במפה ,או הקלד את השם של
המכשיר בשדה החיפוש .אם קיימים
מספר מכשירים העונים לקריטריון
החיפוש שהקלדת ,תופיע בפניך רשימה
של המכשירים עם כתובת ה IP-שלהם
בציון הקטגוריה שלהם ,ואתה תוכל
לבחור במכשיר שאת תמונת המצב שלו
אתה מעוניין לראות.

תמונת המצב של המכשירים כוללת את הנתונים שלהלן:
• פרטי המכשיר :מציג את פרטי המערכת כגון כתובת  ,IPמערכת הפעלה ,מועד בדיקת ניטור אחרונה ()Poll
ומועד הבדיקה הבאה ,ותאור של פרטי החומרה שבמערכת .תאור המערכת ניראה במכשירים שמאפשרים
.SNMP
• הערות הנוגעות למכשיר :אפשרות זו מציגה נתונים נוספים בנוגע למכשיר .אתה יכול להוסיף שדות
נוספים כדי לציין פרטים על המכשיר.
•

כלים :הפעולות הבאות יכולות
להתבצע כשאתה לוחץ על הסמלים
הבאים:
• פינג ( - Pingפעולה שתפקידה
לגלות את זמן ההגעה של
הודעה ממחשב למחשב)
• ( Trace Routeמציאת הדרך
שבה עוברת חבילת
מידע מאתר אחד למשנהו
דרך נתבי תקשורת
בפרוטוקול )TCP/IP
•  – Browseלדפדף.
• פתיחת  sessionשל .Telnet
• פתיחת חיבור לשולחן עבודה
מרוחק ( Remote desktop
.)connection

•
•
•
•

הזמינות היום :מציג את הזמינות של המכשיר במשך היום הנוכחי בפורמט של גרף-עוגה ( .)pie graphאתה
יכול לבחור תקופה אחרת כגון תקופה של  7ימים או של  30ימים.
זמן תגובה :מציג את זמן התגובה הנוכחי של המכשיר .אתה יכול לבחור תקופה אחרת שתוצג כגון תקופה של
 7ימים או של  30ימים .אתה גם יכול להגדיר ערך סף ( )thresholdולקבל את נתוני זמן התגובה ביחס לערך-
סף זה.
( Packet Lossכשחבילה של מידע העוברת על פני הרשת לא מגיעה ליעדה) :מציג את אחוז חבילות הנתונים
שלא הגיעו ליעדן עבור המכשיר ,לאותו היום .כברירת מחדל ,תוכנת  OpManagerשולחת חבילת פינג ( ping
 )packetאחת במהלך בדיקה .ניתן להגדיר את המאפיינים של הפינג.
הניצול של המעבד ( – )CPU Utilizationמציג את העומס שקיים על המעבד של המכשיר באותו הרגע .לחיצה
על הגרף מציגה טבלה שמתייחסת למגמה של ניצול המעבד (.)trend chart

•
•
•
•
•
•

ניצול הזכרון :מציג את ניצול הזיכרון הנוכחי של המכשיר.
ניצול הדיסק ( :)Diskמציג את השימוש הנוכחי בדיסק.
מוניטורים ( :)Monitorsכאן ניתן לראות רשימה של מוניטורים שונים המנטרים את המכשיר ,ולבחור מוניטור
כדי לצפות בו .אתה יכול להוסיף מוניטורים נוספים מטמפלט מוכן ,ולהסיר מוניטורים מיותרים.
פרופילים של הודעות והתראות ( :)Notification Profilesכאן תמצא רשימה של הפרופילים של ההודעות
המשוייכות למכשיר .אתה יכול להוסיף כאן פרופילים נוספים.
ממשקים ( :)Interfacesמציג רשימה של ממשקים במכשיר ,כולל הסטטוס שלהם ופרטים נוספים עליהם .לחץ
על שם של ממשק כדי לצפות בזמינות שלו וכדי לראות גרפים הנוגעים לטראפיק ולניצול רוחב הפס.
לינקים מותאמים אישית :אתה יכול להוסיף כאן לינקים ליישומים ,לאתרים או לדפים אחרים של OpManager
ולגשת אליהם ישירות מדף תמונת המצב של המכשיר.

תפריט פעולות ( :)Actions Menuרשימה של פעולות שיכולות להיות מבוצעות על המכשיר ,כגון:
• להגדיר )Intelligent Platform Management Interface( IPMI
• לעדכן סטטוס
• לבצע גילוי מחדש של המכשיר כעת ע"י .OpManager
• להציג התראות (.)Alarms
• לכבות התראות.
• לבצע ניטור (.)Monitoring
• למחוק (.)Delete
• לקבוע כי המכשיר ינוהל או
יהיה בלתי-מנוהל (למשל
כשאין צורך לנטר אותו כי
הוא מושבת לרגל תחזוקה).
• קביעת כללי יומן האירועים
(.)Event Log Rules

תפריט מידע על המכשיר :התפריט כולל את נתונים המידע שלהלן:
• פרטי הנכס :פרטים על הדיסק הקשיח ועל זכרון המחשב ,ה.)Random-access memory( RAM-
נתונים רבים יותר מוצגים כאשר יש אינטגרציה עם תוכנת .ServiceDesk Plus
• תוכנות מותקנות :רשימה של התוכנות המותקנות על המכשיר מוצגת כאן .המידע הזה נאסף
באמצעות .)Simple Network Management Protocol( SNMP

מהי תוכנת ? ServiceDesk Plus
תוכנת  Help Deskהמסייעת לצוות הטכני בחברה לקלוט
בקשות לשירות ולטיפול בתקלות של המשתמשים
בעמדות העבודה .התוכנה מספקת כלים לניהול הנכסים
בארגון ,למעקב אחר שינויים בתצורת ה ,IT-לניהול
פרויקטים ולרכש  ,ITומבוססת על נהלי האיכות .ITIL

דוחות:
•
•
•
•
•
•
•
•

מציג את הדוחות הבאים:
דו"ח כולל להבנה מהירה ()At a Glance Report
הלקוחות הכי משמעותיים ()Top Clients
הכללים המופעלים העיקריים ()Top Triggered Rules
כתובות האתר העיקריות ()Top URLs
הבקשות העיקריות אשר נדחו ()Top Denied Requests
מתקפות משמעותיות ()Top Attacks
השיחות הכי משמעותיות ()Top Conversations
קבוצות פרוטוקול עיקריות ()Top Protocol Groups

צפיה בנתונים של הנכס ( Viewing
)Asset Details
אם תוכנת  ,OpManagerוכן תוכנת
 ServiceDesk Plusרצות ברשת שלך גם-
יחד ,אתה יכול לצפות בפרטי-הנכס
המפורטים של מכשיר מסויים ,בתנאי
שהמכשיר עבר גילוי על ידי שתי
התוכנות ,ושהגדרות תוכנת ServiceDesk
 Plusעודכנו גם ב.OpManager -
אם אין לך את תוכנת ServiceDesk Plus
ברשת ,אז וודא כי אתה מאפשר ל-
Simple Network Management ( SNMP
 )Protocolלפעול .נתונים כגון :שם
המכשיר ,מימדי הדיסק הקשיח ,וגודל
זכרון המחשב (ה )RAM-ייאספו
ממכשירים אשר מאפשרים פעולה של
.SNMP
צפיה בתוכנות מותקנות ()Viewing Installed Software
תוכנת  OpManagerמספקת לך את המידע על התוכנות המותקנות וכן מידע על התוכנות אשר רצות ()running
כרגע על המכשיר .צריך שיהיה סוכן ( )Agentשל  )Simple Network Management Protocol( SNMPעל המכשיר
כדי לצפות במידע.

הגדרה של מאפיינים נוספים למכשיר ()Configuring Additional Device Properties
אתה יכול להגדיר מאפיינים נוספים למכשיר על ידי הוספת שדות נוספים .זה הופך את הניהול של המכשיר
לפשוט .המאפיינים אשר נוספו מיושמים על כל המכשירים .השדות הנוספים מוצגים כאשר אתה לוחץ על
התגית של "הערות למכשיר" ( )Device Notesבדף תמונת-המצב של המכשיר בתוכנת .OpManager
המאפיינים האלה הם מועילים במיוחד כאשר מגדירים פרופילים להודעות ( .)notification profilesכדי למחוק
את השדות הנוספים הללו ,בחר אותם ע"י סימון איקס בתיבה שלצידם ולחיצה על "מחק".
אתה יכול גם להוסיף שדות רבים של מאפיינים לכמות גדולה של מכשירים בבת אחת ,באמצעות קובץ .CSV

הגדרה של מאפיינים נוספים לממשק ()Configuring Additional Interface Properties
אתה יכול להגדיר מאפיינים נוספים לממשק על ידי הוספת שדות נוספים ,גם בהקשר של פרופילים של הודעות
(.)notification profiles

הגדרה של התלות של
המכשיר במכשירים
אחרים (Configuring
)Device Dependencies
אם מגדירים באילו
מכשירים אחרים תלוי כל
מכשיר ,אז תוכנת
 OpManagerיכולה לבצע
את הבדיקות שלה
בהתאם .כך ,תמנע
בדיקת סטטוס בלתי
נחוצה של המכשירים
התלויים .לדוגמא ,נניח כי מספר מכשירים מחוברים
למתג ( )Switchכלשהו .אם המתג מפסיק לפעול ,לא
ניתן יהיה לגשת אליהם למכשירים אלו .במקרה כזה,
זה יהיה זה מיותר אם תוכנת  OpManagerתנסה
לבדוק את הסטטוס של המכשירים התלויים במתג זה.
לפיכך ,כדאי להגדיר אילו מכשירים תלויים במכשירים
אחרים .תוכנת  OpManagerתחדל מלנטר מכשירים
אשר המכשיר בו הם תלויים אינו פועל .הגדרת התלות
בין המכשירים כאמור לעיל מונעת "אזעקות שווא"
מיותרות.

הוספת לינקים מותאמים אישית למכשירים
()Adding Custom Links to Devices
אתה אולי מעוניין להשתמש בלינק כדי להגיע
לדף כלשהו המשמש כהערה או לצורך עיון בו,
או להשתמש בלינק כדי להגיע למכשיר אחר
ברשת שלך דרך ה ,Web-למשל Virtual ( VNC
 ,Network Computingפרוטוקול תקשורת
המאפשר שליטה מרחוק על מערכת מחשב).
לפיכך ,בתוכנת  OpManagerאתה יכול להוסיף
לינקים כרצונך לדף תמונת-המצב של המכשיר.

הפסקת הממשק מבחינה אדמיניסטרטיבית ()Administratively Disabling an Interface
אם אתה רוצה להפסיק את פעולת הממשק ( )Interfaceמבחינה אדמיניסטרטיבית ,אתה יכול לעשות זאת
באמצעות תוכנת  OpManagerבקלות רבה .הממשק נעשה בלתי פעיל והסטטוס שלו משתנה בהתאם .כדי
להחזיר אותו לפעולה ,אתה ניגש לדף תמונת המצב של המכשיר ובוחר בכפתור "הפעל" תחת תגית הממשק.

מיון המכשירים ומיפוים
Classifying and Mapping the devices
מיון ותבניות (טמפלטים) של מכשירים ()Classification and Device Templates
במהלך הגילוי הראשוני ,תוכנת  OpManagerממיינת את מכשירי הרשת ל :שרתים ( ,)serversמדפסות ,מתגים
( ,)switchesנתבים ( )routersו .Firewalls -כדי שהמיון יתבצע בהצלחה ,אתה מתקין את הסוכן ( )Agentשל
 SNMPעל המכשירים אותם אתה מנהל.
תוכנת  OpManagerמגיעה עם מעל ל 600-תבניות ( )Templetsשל מכשירים אשר באמצעותם מתבצעת
ההגדרה הראשונית לצורך מיון המכשירים לקטגוריות מוגדרות מראש ,וכן כדי לשייך להם מוניטורים.
הטמפלטים של
המכשירים מאפשרים לך
לבנות הגדרה פעם אחת
ולהחיל אותה על מספר
רב של מכשירים בבת
אחת בכל פעם שמתבצע
שינוי.
הטמפלטים מחזיקים
במידע הנחוץ לשם מיון
המכשירים ולשם שיוך
מוניטורים רלווטיים.
אתה יכול להגדיר
טמפלטים משל עצמך
וכן לשנות או לעדכן
טמפלטים קיימים.

המכשירים הממוינים מוצבים תחת מפות שונות לשם ניהול פשוט .לשם
מיון נאות ,וודא כי התקנת והפעלת  SNMPבכל מכשירי הרשת שלך לפני
שהפעלת את תוכנת .OpManager
להלן סוגי המפות שקיימות כברירת מחדל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שרתים Servers -
נתבים Routers -
שולחנות עבודה Desktops -
מתגים Switches -
Firewalls
Domain Controllers
Load Balancer
WAN Accelerator
Wireless
UPS
Printers
Virtual Device
Unknown
אחסון Storage -
כתובת דפי אינטרנט URLs -
WAN RTT Monitors
VoIP Monitors

אתה יכול גם להוסיף תצוגות נוספות של התשתית ,המותאמות אישית ,לבחירתך .אתה יכול להוסיף תצוגות
מותאמות -אישית אלה לקבוצות של מכשירים אשר אינן מתאימות לסיווג על פי התצוגות אשר מסופקות כברירת
מחדל .לדוגמא ,אם אתה מעוניין לנטר טלפונים שיש להם  ,IPלא יהיה זה נכון לסווג אותם תחת שרתים או
עמדות עבודה ...הם יצטרכו קטגוריה ייחודית משל עצמם.

מיון למפות ( Categorization into Default
)Maps
המכשירים ממויינים למפות הבאות בתוכנת
( OpManagerאלו הן המפות שמגיעות כברירת
מחדל ואתה רשאי להוסיף עוד מפות לקטגוריות):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שרתים ()Servers
נתבים ()Routers
שולחנות עבודה ()Desktops
מתגים ()Switches
Firewalls
Domain Controllers
Load Balancer
WAN Accelerator
Wireless
UPS
מדפסות ()Printers
Virtual Device
Unknown
אחסון ()Storage
כתובות אינטרנט ()URLs
WAN RTT Monitors
VoIP Monitors

שימוש בתבניות (טמפלטים) לממשקים ( Using Interface
)Templates
דרישות הניטור הן שונות עבור ממשקים ( )Interfacesשונים
במכשירים .תוכנת  OpManagerמאפשרת לך להגדיר
טמפלטים לממשקים מסוגים שונים .לדוגמא ,הגדרות
המיועדות לממשק של  Ethernetבמכשיר אחד יכולות להיות
מיושמות גם על ממשקים נוספים של  Ethernetעל פני כל
המכשירים בחברה ,ובכך נחסך זמן רב של הגדרה ידנית.

המכשירים שנתגלו ע"י תוכנת  OpManagerממויינים לקטגוריות שפורטו לעיל בהתבסס על בקשות ()requests
מסוג  )Simple Network Management Protocol( SNMPשנשלחו ע"י תוכנת  OpManagerלמכשירים.
המכשירים שלא מתאפשרת בהם פעולת  ,SNMPוכן המכשירים שהסוג שלהם אינו נכלל בטמפלטים (בתבניות),
יסווגו באופן זמני תחת הקטגוריה של "שולחנות עבודה" .אתה יכול להוסיף וליצור מפות נוספות של התשתית
אשר תצגנה את המכשירים על פי קטגוריות ,או ליצור תצוגות עסקיות כדי לאגד יחד למבט אחד מכשירים אשר
הם מסוגים שונים אולם מבחינה לוגית הם קשורים זה לזה מפני שהם ,למשל ,נמצאים זה לצד זה באותו מקום
פיסי.

הוספת תצוגות ממשקים חדשות (:)Adding New Infrastructure Views
אתה יכול ליצור קבוצות המוגדרות בצורה יותר מדוייקת ולצפות בתצוגה שלהן על ידי כך שתוסיף תצוגות
המותאמות אישית על ידך .לדוגמא ,ייתכן כי אתה מעוניין לקבץ כקבוצה את כל הסנסורים (חיישנים) בסביבה שלך,
או את הטלפונים בעלי ה IP-בחברתך ,לתצוגות תשתית נפרדות .אתה יכול לעשות זאת על ידי הוספת תצוגת
תשתית נפרדת.
לאחר שאתה יוצר תצוגת תשתית חדשה ,אתה יכול ליצור טמפלטים (תבניות) חדשים למכשירים בקטגוריה זו .זה
מאפשר לך להגדיר מוניטורים ספציפיים לקטגוריה וליישם באופן אוטומטי את כל ההגדרות הללו למכשירים
בקטגוריה הנ"ל ברגע שמכשירים אלו מתגלים ע"י תוכנת .OpManager
מיון מכשירים במפות ( Sorting
)Devices in Maps
אתה יכול למיין את המכשירים על
פי שמם ,על פי הסוג שלהם או
לפי מידת החשיבות והקריטיות
שלהם .זה עוזר לך לאתר משאב
בצורה מהירה יותר .כדי למיין את
המכשירים במפה ,אתה בוחר
מהתפריט של המיון בתוכנת
 OpManagerאת קריטריון המיון
המועדף עבורך( .הערה :מיון
המפות הינו פעיל במפות שהן
מסוג של מפות-ברירת-מחדל).

סוגים שונים של תצוגות מפה ( Different Types of Map
:)Views
שלושה סוגים שונים של תצוגות מפה נתמכות עבור המפות
(מפות מסוג של ברירת מחדל) .אתה בוחר תצוגה ,למשל
תצוגה של שרתים ,נתבים או מתגים ,ואז בוחר את סוג
התצוגה המועדפת:
 .1פרטים ( :)Detailsזוהי רשימה של כל המכשירים
הקיימים במפה .זה שימושי כשיש לך במפה מספר גדול
של מכשירים.
 .2גדול ( :)Largeתצוגה של סמלים גדולים של המכשירים,
אשר מאפשרת ראות טובה יותר .לדוגמא ,במפת
השרתים ,הסמל של המכשיר כולל גם את מספר
השירותים של )Transmission Control Protocol( TCP
אשר מנוטרים על השרת ומצביעים על הסטטוס של
השירות .במפת הנתבים ובמפת המתגים ,כל הממשקים
( )interfacesמוצגים אף הם בגוף המפה.

 .3קטן ( :)Smallתצוגה זו מראה סמלים קטנים המייצגים את המכשירים .המפות של הנתבים ושל המתגים
מציגות רק את המכשיר ההורה ( ,)parentובמפה של השרתים השירותים שעליו אינם מוצגים.
 .4רשימה ( :)List viewזוהי רשימה של כל המכשירים עם הסטטוס שלהם ,כתובת ה IP-שלהם ,והניצול של
המעבד ( )CPUושל הזכרון ( )memoryשלהם .מכאן אתה יכול להפעיל תבנית (טמפלט) של המכשירים,
לקבוע אישורים ( ,)credentialsלתכנן פרופילים של הודעות ועוד.

יבוא מכשירים (:)Import Devices
מספר מכשירים מסווגים לתוך מפת "שולחנות העבודה ( ")Desktopsאפילו אם הם אינם באמת שולחנות עבודה.
זה קורה כאשר  SNMPאינו פעיל על המכשיר או כאשר מכשיר מסויים הינו עדיין ללא תבנית (טמפלט) המתאימה
לו .אתה יכול להעביר את המכשירים הללו אל המפה המתאימה עבורם .לדוגמא ,אם נתב ( )Routerכלשהו סווג
תחילה (בטעות) למפת שולחנות העבודה ,אז אתה עובר למפת הנתבים ומעביר לשם את הנתב הנ"ל.

ניהול המשתמשים
Managing Users
הוספת דומיין ()Adding a Domain
כדי להוסיף דומיין ,אתה מציין בתוכנת  OpManagerאת שמו וכן את שם ה ,Domain Controller-וכן בוחר את
המשתמשים או את קבוצות המשתמשים הרלוונטיות .וכך ,אתה מוסיף דומיין חדש בתוכנת .OpManager

שינוי סיסמאות של משתמשים (:)Changing User Passwords
אתה יכול לשנות את הסיסמאות עבור המשתמשים .מי שיכול לשנות את הסיסמאות הוא האדמיניסטרטור עם
חשבון  adminאו משתמש אחר שיש לו זכויות של שליטה מלאה ( )full control privilegeבלבד.

יצירת משתמשים חדשים ()Create New Users
אתה יכול ליצור משתמשים חדשים בתוכנת  OpManagerולספק להם את הזכויות
( )privilegesהנחוצות להם .האפשרות ליצור משתמשים ניתנת רק לאדמיניסטרטור
(בעל ה Login-של חשבון  )Adminוכן אפשרות זו ליצור משתמשים ניתנת לחשבונות
אשר יש להם זכויות מהסוג של שליטה מלאה ( .)'Full Control' privilegeאתה בוחר
את סוג המשתמש:
• משתמש מקומי ( :)Local userאתה בוחר שם משתמש וסיסמא ,כתובת אי מייל
מזהה ,מספר טלפון ומספר טלפון נייד ,זיהוי של המשתמש בטוויטר (,)Twitter
פרטי גישה כגון הרשאות של המשתמש :האם יש לו שליטה מלאה או רשות
לקריאה בלבד ,ולאילו מכשירים ניתנת לו גישה וכן לאילו תצוגות עסקיות או
 WANניתנת לו גישה.
• משתמש אקטיב דיירקטורי ( :)AD userאתה בוחר פרטי התחברות ()Login
כגון שם משתמש ודומיין באקטיב דיירקטורי מבין הדומיינים הזמינים .כמו כן
אתה בוחר את פרטי איש הקשר כגון כתובת המייל שלו ,מספר הטלפון ומספר
הטלפון הנייד ,זיהוי של המשתמש בטוויטר ( ,)Twitterפרטי גישה כגון הרשאות
של המתשמש :האם יש לו שליטה מלאה או רשות לקריאה בלבד ,ולאילו
מכשירים ניתנת לו גישה וכן לאילו תצוגות עסקיות או  WANניתנת לו גישה.
• קבוצת אקטיב דיירקטורי ( :)AD groupאתה בוחר את הפרטים של קבוצת
המשתמשים .אתה בוחר את הדומיין מבין הדומיינים הקיימים של אקטיב
דיירקטורי ,או מוסיף דומיין חדש אם עדיין אינו קיים ובוחר את הDomain -
 .Controllerאתה יכול לאפשר התחברות אוטומטית ולהגדיר הרשאות גישה
(מלאות או קריאה בלבד).

אימות זהות תוך כדי מעבר ()Pass-through Authentication - Single Sign-on
אופציה זו נותנת לך את היכולת להזדהות באופן אוטומטי בתוכנת  OpManagerבאמצעות שם המשתמש
והסיסמא שהשתמשת בה כדי להיות מחובר למערכת חלונות ( .)Windowsכך ,אתה לא תצטרך להזין ידנית את
האישורים ( )credentialשלך מחדש כדי להתחבר ליישום האינטרנטי של תוכנת .OpManager

ניהול של משאבי הרשת
Managing Network Resources
ניטור של המעבד ,הזיכרון והדיסק באמצעות )Monitoring CPU, Memory, Disk Using SNMP( SNMP
המוניטורים של תוכנת  OpManagerהמנטרים את המעבדים ( ,)CPUאת הזכרונות ואת הניצול של הדיסקים,
משוייכים אוטומטית למכשירים השונים בהתבסס על הגדרות התבנית (טמפלט) של המכשיר .לדוגמא ,כאשר
מדובר בשרתי לינוקס ( ,)Linux serversאז לטמפלט המוגדר כברירת מחדל משוייכים מוניטורים המבוססים על
 .SNMPלפיכך ,לכל שרתי הלינוקס יהיו מוניטורים מבוססי  .SNMPאתה תוכל לראות את הגרפים עבור משאבים
אלו בדף תמונת המצב ( ,)Snapshot pageעם אכן  SNMPפועל.
בכל הטמפלטים של השרתים
מוגדרים המוניטורים עבור משאבים
מארחים ( )Hostמגוונים .כברירת
מחדל ,המוניטורים של המעבד ,של
הזכרון ושל הדיסק משוייכים
לשרתים .תמונת המצב ()snapshot
של המכשיר מציגה את הערכים של
המכשירים המנוטרים עם גרפים
מסוג ( dial graphsמזכירים בצורתם
ספידומטר).
אתה יכול ,כאלטרנטיבה ,לנטר שרתי
לינוקס שלא עובדים עם SNMP
באמצעות  ,(telnet or SSH) CLIאו,
אם זה מכשיר של חלונות שאינו
עובד עם  ,SNMPאתה יכול לנטר
אותו באמצעות .WMI

ניטור של המשאבים באמצעות :)Monitoring Resources Using WMI( WMI
תוכנת  OpManagerמנטרת את משאבי הרשת באמצעות  ,SNMPכברירת מחדל .אולם ,בהעדר  SNMPעל
המכשירים ,מכשירים מסוג חלונות שאינם בעלי  SNMPיכולים להיות מנוטרים באמצעות Windows ( WMI
 .)Management Instrumentationבכל הטמפלטים של מכשירים של חלונות קיימת ההגדרה של המוניטור של
המשאב .כל שעליך לעשות הוא להפסיק את פעולת המוניטור מסוג  SNMPולבחור במקומו את המוניטור מסוג
 WMIולשייך את ההגדרה לכל המכשירים הרלוונטיים.
ניטור של המשאבים באמצעות CLI
()Monitoring Resources Using CLI
תוכנת  OpManagerמנטרת את
משאבי הרשת באמצעות ,SNMP
כברירת מחדל .אולם ,בהעדר
 SNMPעל המכשירים ,מכשירים
מסוג לינוקס ( )Linuxשאינם בעלי
 SNMPיכולים להיות מנוטרים
באמצעות  ,CLIלמשל Telnet :או
 .SSHבכל הטמפלטים של שרתי
 Unixקיימת הגדרה למוניטור של
המשאב .כל שעליך לעשות הוא
להפסיק את פעולת הSNMP -
ולבחור את המוניטור מסוג ,CLI
ולשייך הגדרה זו לכל המכשירים
הרלוונטיים.

הגדרות:
SNMP = Simple Network Management Protocol
סוג של פרוטוקול רשת = Telnt
סוג של פרוטוקול רשת SSH = Secure Shell,
WMI = Windows Management Instrumentation
CLI = command-line interface

הוספת מוניטורים נוספים ()Adding More Monitors
להלן המוניטורים המשוייכים כברירת מחדל לקטגוריות-המכשירים השונות:
• שרתים ( :)Serversמעבד ( ,)CPUזכרון ( )Memoryוניצול של הדיסק.
• נתבים ( :)Routersהמעבד ,הזכרון( Buffer Hits/Misses ,מקום לאחסון זמני בזכרון) ,טמפרטורה (חום).
• מתגים ( :)Switchesמעבד ,זכרון ,ניצול של ( BackPlaneקבוצה של מחברים חשמליים במקביל היוצרים אפיק
נתונים – .)Computer Bus
•  :Firewallsמעבד ,זכרון ,וספירה של ההתחברות (.)Connection Count
בדומה ,גם לקטגוריות נוספות יש משאבים שונים שמעוררים את ניטורם כברירת מחדל .נוסף על אלו אשר
משוייכים בצורה אוטומטית ,אתה יכול להוסיף פרמטרים נוספים לניטור.

הוספת מוניטורים מותאמים אישית (:)Adding Custom Monitors
נוסף על המוניטורים שמוגדרים כברירת מחדל בתוכנת  ,OpManagerאתה יכול ליצור מוניטורים למכשירים
ברשת אשר פועל בהם  .SNMPה SNMP-יחזיר משתנה שהוא משתנה מספרי ( )Numericאו מילולי ()String
כאשר יתבקש לעשות זאת.
כדי להוסיף מוניטור מותאם אישית למשאב של סוג מסויים של מכשירים ,יש לעדכן את הטמפלט של המכשיר.
המוניטור החדש יהיה מוגדר בתבנית (טמפלט) של המכשיר כך שהמוניטור ישוייך לכל המכשירים מאותו הסוג.
הוספת מוניטורים מותאמים אישית מסוג
Adding WMI-based Custom ( WMI
)Monitors
בנוסף למוניטורים המוגדרים כברירת
מחדל בתוכנת  ,OpManagerאתה יכול
ליצור מוניטורים חדשים עבור מכשירים
ברשת שלך העובדים עם Windows ( WMI
.)Management Instrumentation
כדי להוסיף מוניטור מותאם אישית למשאב
של סוג מסויים של מכשירים ,יש לעדכן את
הטמפלט של המכשיר .המוניטור החדש
יהיה מוגדר בתבנית (טמפלט) של המכשיר
כך שהמוניטור ישוייך לכל המכשירים
מאותו הסוג .המשאבים הנבחרים ינוטרו
בתדירות אשר הוגדרה בטמפלט.

מוניטורים ייחודיים למכשיר ספציפי (:)Device-specific Monitors
יתכן כי תרצה לשנות את הגדרות הניטור למכשירים מסויימים.
אתה יכול להחיל בבת אחת הגדרות שונות על מכשירים רבים
מאותה קטגוריה ( )bulk-configurationבאמצעות התבניות
(טמפלטים).

הגדרות ערכי-סף למוניטורים (:)Configuring thresholds for monitors
הגדרה של ערכי-סף ( )thresholdsמאפשרת לתוכנת  OpManagerלנטר באופן מונע את המשאבים ואת
השירותים הרצים על השרתים ועל המכשירים ברשת ,ולהזהיר את האדמיניסטרטור על בעיה ,בטרם השרתים
מפסיקים מלפעול וגם לפני שהם מגיעים למצב קריטי .תוכנת  OpManagerמאפשרת שימוש בערכי-סף רבים
ברמות שונות ,להלן :אזהרה ( ,)Warningבעיה ( )Troubleושגיאה ( ,)Errorכדי להפריד את הפגם שאובחן
לשלוש דרגות וכדי שניתן יהיה לנקוט בצעדים מתקנים בהתאם.
• ערך-סף מסוג אזהרה :עוצמת התקלה היא נמוכה.
• ערך-סף מסוג בעיה :עוצמת התקלה היא בינונית.
• ערך-סף מסוג שגיאה :עוצמת התקלה היא גבוהה.
אתה יכול להגדיר ערכי סף רבים עבור המוניטורים המשוייכים למכשיר בודד ,או לבצע את ההגדרה מתוך
הטמפלט של סוג המכשיר כדי להחיל את ההגדרות על פני מכשירים רבים.

עיון באבחון של התהליך (:)Viewing Process Diagnostics
אתה יכול לעיין בתצוגה של עשרת התהליכים הממקסמים ביותר את ניצול המשאבים (תצוגה הנקראת.)top ten :
נתונים מספריים (סטטיסטיקות) הנוגעים לתהליכים נאספים על ידי  SSH ,Telnetאו .WMI

הגדרות:
סוג של פרוטוקול רשת = Telnt
WMI = Windows Management
Instrumentation
CLI = command-line interface

תצוגה בזמן-אמת של העומס על המעבד ,על הזכרון ועל הדיסק הקשיח ( Viewing Live Workload on CPU,
)Memory and Hard disk
תוכנת  OpManagerנותנת לך אפשרות לצפות בעומס העבודה ( )workloadהמטופל על ידי המעבד ,הזכרון
והדיסק הקשיח ,בזמן אמת .אופציה זו היא שימושית במקרה שאתה החזרת לשימוש מכשיר לפני זמן קצר ואתה
מעוניין לנטר אותו ברציפות למשך מספר דקות .הסיכום של חלקי המעבד ,הזכרון והדיסק הקשיח שכרגע מנוצלים
ע"י המכשיר יוצגו בצורה של גרף ביחידות של אחוזים ,ביחס לתדירות של רענון הבדיקה ( )Refresh Intervalושל
חלון הזמן (.)Time Window

תצוגה בזמן-אמת של הטראפיק (עומס התנועה) בממשק (:)Viewing Live Interface Traffic
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לצפות בעומס התנועה (הטראפיק) המטופל ע"י ממשק ( )interfaceבזמן-אמת.
תנועה נכנסת ויוצאת בזמן-אמת בממשק מוצגת בצורה של גרף ,בהתאם לתדירות של רענון הבדיקה ולחלון
הזמן.
תצוגה בזמן-אמת של
הטמפרטורה (החום)
( Viewing Live
:)Temperature
תוכנת OpManager
מאפשרת לך לצפות
בטמפרטורה של הנתב
( )routerבזמן-אמת.
הטמפרטורה מוצגת כגרף
ביחס לתדירות של רענון
הבדיקה ולחלון הזמן.

עדכון המאפיינים של התצוגה בזמן-אמת (:)Modifying Live View Parameters
תצוגה " "Liveבזמן אמת מראה את המשאבים המנוצלים ,את הטמפרטורה ואת נתוני עומס התנועה כגרף
ביחס לתדירות של רענון הבדיקה ( )Refresh Intervalושל חלון הזמן ( .)Time Windowהתדירות של רענון
הבדיקה קובעת את הזמן שיחלוף בין בדיקה לבדיקה של המשאב ,וחלון הזמן קובע את הזמן שבו המידע צריך
להיות מוצג באופן רציף .כברירת מחדל ,התדירות של רענון הבדיקה היא שניה אחת וחלון הזמן הוא  5דקות.
אתה יכול לשנות ולעדכן את ההגדרות האלה ,ולקבוע זמנים אחרים ,לבחירתך.
ניטור אובדן של חבילות
מידע ברשת ( Monitoring
:)Packet Loss for Devices
אתה יכול לנטר את אובדן
חבילות המידע במכשירים
השונים ולקבל את המידע
בצורה של אחוזים .תוכל
לעיין בסיכום הנתונים הנוגע,
למשל ,ל 7-הימים האחרונים
או ל 30-הימים האחרונים.
ניתן גם לקבוע ערך-סף אשר
אם המכשיר עובר אותו
תופעל התראה אשר תזהיר
את האדמיניסטרטור על כך.

ניטור זמן תגובה של מכשירים ()Monitoring Response Time of Devices
אתה יכול לנטר את זמן התגובה של כל מכשיר ומכשיר ,ולעיין בסיכום הנתונים הנוגע ,למשל ,ל 7-הימים
האחרונים או ל 30-הימים האחרונים .ניתן גם לקבוע ערך-סף אשר אם המכשיר עובר אותו תופעל התראה
אשר תזהיר את האדמיניסטרטור על כך.

הגדרה:
 :Packet Lossכשחבילה
של מידע העוברת על
פני הרשת לא מגיעה
ליעדה

ניטור שירותי :)Monitoring TCP Services( TCP
תוכנת  OpManagerמגיעה עם תמיכה לשירותים הבאיםHTTPS, FTP, IMAP, LDAP, Telnet , MySQL, MS- :
 ,Exchange, SMTP, POP3, WebLogic, Finger, Echo, DNSו .NTTP -כברירת מחדל ,בזמן הגילוי של הרשת ,תוכנת
 OpManagerסורקת את המכשירים של השירותים .DNS, MSSQL, MySQL, Oracle, SMTP, Web :אתה יכול גם
לבחור שירותים נוספים .כאשר הם מתגלים כשהם רצים על הפורטים ( )Portsשלהם שמוגדרים כברירת מחדל ,אז
תוכנת  OpManagerמתחילה לנטר את השירותים האלה.
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לשנות את ההגדרות לניטור השירותים האלה על פי צרכי הרשת .אתה יכול
להגדיר שירותים חדשים אשר לא צוינו ברשימה שלמעלה .תוכנת  OpManagerיכולה לנהל שירותים הרצים על
פורטים סטנדרטיים של .TCP
עיון בסטטוס ובזמן התגובה של
השירות:
אתה יכול לראות רשימה של השירותים
המנוהלים בכל מכשיר ,כולל הסטטוס
של השירותים וזמן התגובה הנוכחי.
כמו כן תוכל לצפות בנתונים היסטוריים
של מדדים אלו לשירות זה .כדי לדעת
מהי הזמינות של השירות ,תוכל לעיין
בטבלה שמציגה מתי השירות פעיל
ומתי לא (,)downtime/uptime chart
וכן מציגה סיכום ומידע היסטורי.
הגדרה:
TCP = Transmission Control
Protocol

הגדרת התראות:
כברירת מחדל ,תוכנת  OpManagerיוצרת התראות אם שירות כלשהו
איננו פעיל .אם אתה מעוניין ,אתה יכול להגדיר כי תוכנת OpManager
תשלח אזהרה לאדמיניסטרטור במקרה שהשירות אינו זמין למשך X
בדיקות ברציפות (אתה קובע מהו ה.)X-

ניטור שירותים של מערכת חלונות (:)Monitoring Windows Services
יישומים מסויימים ,במכשירים מבוססי מערכת חלונות ,רצים ברקע כשירותים ( .)servicesתוכנת OpManager
מגלה ומנטרת את הסטטוס של שירותים כאלה באמצעות .)Windows Management Instrumentation( WMI
תוכנת  OpManagerגם שולחת התראות במקרה שהשירותים הללו אינם פועלים .כברירת מחדל ,תוכנת
 OpManagerיוצרת התראות אם שירות כלשהו איננו פעיל כלל .אבל אם אתה מעוניין ,אתה יכול להגדיר כי
תוכנת  OpManagerתשלח אזהרה לאדמיניסטרטור במקרה שהשירות אינו זמין למשך  Xבדיקות ברציפות
(אתה קובע מהו ה.)X-

הוספת ניטור חדש לשרותים של מערכת חלונות (:)Adding New Windows Service Monitors
בנוסף לשירותים של חלונות אשר מנוטרים כברירת מחדל על ידי תוכנת  ,OpManagerאתה יכול להוסיף עוד
מוניטורים לשירותים נוספים של מערכת חלונות ,לבחירתך.
ניטור של תהליכים בשרתים ובשולחנות עבודה של חלונות ושל Monitoring Processes on ( Unix
:)Windows/Unix Servers & Desktops

הגדרות:
WMI = Windows Management Instrumentation
CLI = Command-Line Interface

תוכנת  OpManagerמגיעה עם תמיכה
בניטור הזמינות של כל התהליכים
( )Processesהרצים במערכות של חלונות
ובמערכות של  .Unixמערכות של חלונות
משתמשות ב WMI -ומערכות של Unix
משתמשות ב CLI-כדי לנטר את התהליכים
שרצים במערכת .אתה יכול גם לקבוע
ערכי-סף לניטור של התהליכים .ברגע
שהניצול של המשאב (מעבד או זכרון) ע"י
התהליך ( )Processעובר את ערך הסף
שנקבע ,נוצרת אזהרה המועברת
לאדמיניסטרטור .בנוסף ,אתה יכול לצפות
הן בתהליכים האקטיביים שכרגע רצים
כרגע במכשיר (תצטרך בשביל זה לוודא כי
רץ סוכן  SNMPבמכשיר) ,וכן לעיין באיבחון
(בדיאגנוסטיקה) של התהליך מול המשאב
של המערכת.

הוספת תבניות (טמפלטים) חדשים לתהליכים (:)Adding New Process Template
טמפלטים (תבניות) של תהליכים ( :)Processאתה בוחר את התהליכים שרצים על מכשיר ,ממיר כל אחד מהם
לטמפלט אינדבידואלי ויכול ליישם את כולם בבת אחת על פני מכשירים רבים.

יצירת טמפלטים באמצעות סקריפט (תסריט) לצורך ביצוע ניטור (:)Creating Script Monitoring Templates
טמפלטים (תבניות) של סקריפטים נועדו לאפשר לך ליצור סקריפטים מותאמים אישית .באמצעות טמפלטים אלו
ינוטרו מאפיינים אשר בחרת.
ייבוא/ייצוא טמפלטים של סקריפט :אופציות היבוא והיצוא מאפשרות לך לשתף סקריפטים שיצרת עם קהילת
משתמשי  OpManagerולהשתמש בסקריפטים אשר אחרים בקהילה יצרו ושיתפו בהם.
העתקת סקריפטים :תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לשמור עותק של הסקריפט ,לשנות אותו ולהשתמש בו
לצרכי ניטור אחרים.

שיוך תבניות (טמפלטים) של סקריפטים
לניטור ( Associating Script Monitoring
)Templates
טמפלטים של סקריפטים לניטור עוזרים לך
ליצור סקריפטים מותאמים אישית כדי לנטר
מאפיינים מותאמים אישית .אתה יוצר
טמפלט עם סקריפט לניטור ומשייך אותו
למכשירים.

ניטור יומן הקבצים (:)Log File Monitoring
כל יישום מדפיס הודעות סטטוס ,הודעות שגיאה ומידע חשוב נוסף ביומן ( )Logשלו .זה עלול להיות מייגע לעבור
על פני כל קבצי הלוג הרבים כדי לקבל אינפורמציה על ביצועי היישום .כדי לנהל יישומים קריטיים בזמן אמת ,חיוני
לנטר את ה Log files -של יישומים אלה .תוכנת  OpManagerמציעה ניטור של ה Log files -המבוסס על סוכן
( )Agentהנותן בזמן אמת נתונים על הביצועים או על תקלות.
כיצד פועל ניטור הלוג?
הסוכן ( )agentשל ניטור הלוג מותקן במכונת
הקצה ,ומנטר את קבצי הלוג באופן רציף עבור ה-
 Stringהנדרש (ה string -יכול גם להיות .)regex
ברגע שה string -נרשם ,אז השרת של
 OpManagerמיודע על כך מיידית ,ומופעלת
התראה אוטומטית.
הגדרות:
•  Logfileאו  Logהינו קובץ אשר מתעד את הארועים
שהתרחשו זמן שמערכת הפעלה או תוכנה אחרת
רצה.
•  Stringהינו מחרוזת של תווים ,כגון טקסט.
•  Regexהוא קיצור ל ,Regular Expression-ביטוי
רגולרי ,כלומר רצף של תווים אשר יוצרים דפוס או
תבנית מסויימת עם מאפיינים קבועים כגון כתובת אי-
מייל וכו'.

הוספת טמפלט לניטור הקבצים (:)Adding File Monitoring Template
עם תוכנת  OpManagerאתה יכול לעקוב אחר השינויים במערכות קריטיות ובקבצים קריטיים ,ולקבל הודעה אם
שינוי ספציפי התרחש .לדוגמא ,ייתכן ואתה מעוניין לקבל הודעה ולהיות מעודכן במקרה שגודל של קובץ מסויים
עולה על גבול שהוגדר ,או במקרה שחסרים מספר קבצים ,או כאשר מודפס לוג מסויים וכו' .אתה יכול להגדיר
טמפלטים (תבניות) בתוכנת  OpManagerוליישם אותם על מכשירים בהם אתה רוצה כי ינוטרו קבצים .אתה יכול
לנטר את הפרמטרים הבאים:
• התוכן של הקובץ ( :)File Contentנוכחות של מילה string/או ביטוי רגולרי ( )regexבלוג.
• הגודל של הקובץ ( :)File sizeבודק שינוי (הגדלה או הקטנה) של גודל הקובץ.
•

•

•

נוכחות הקובץ ( Presence of a
 :)fileבודק את הזמינות של
הקובץ בתיקיית קבצים
( )Directoryמסויימת (כי ייתכן
שהקובץ הועבר למיקום אחר,
נמחק או ששמו של הקובץ
שונה לשם אחר).
גיל הקובץ ( :)File ageעוקב
אחרי הגיל של הקובץ ,ונוקט
בפעולות בהתבסס על גיל
הקובץ.
שינוי בקובץ ( File
 :)modificationמיידע את
האדמיניסטרטור אם נעשה
שינוי בקובץ.

הוספת טמפלט לניטור התיקיות ()Adding Folder Monitoring Template
נוסף על ניטור קבצים במערכות ,אתה יכול גם לנטר את התיקיות .אתה יכול לעקוב אחר שינויים בתיקיות
בהתבסס על גודל תיקיית הקבצים ,מספר הקבצים בתיקייה ועוד .בדומה לניטור של קבצים ,אתה יכול לקבל
התראות אם מתרחש שינוי מסויים .לדוגמא ,יתכן ואתה רוצה לדעת ולקבל התראה אם גודל של תיקיה כלשהי
עובר מעל לגבול שהוגדר ,או אם קבצים מסויימים חסרים בתיקייה כלשהי .אתה יכול להגדיר טמפלטים (תבניות)
בתוכנת  OpManagerוליישם אותם על מכשירים אשר בהם אתה רוצה כי יתבצע ניטור של תיקיות .אתה יכול
לנטר את הפרמטרים הבאים:
• גודל התיקיה ( :)Folder sizeבודק האם גודל הקבצים בתקייה השתנה (האם גדלו או קטנו).
• נוכחות של קובץ ( :)Existence of a fileבודק את הזמינות של הקבצים בתיקיית הקבצים (כי ייתכן שנמחקו או
הועברו או שונה שמם).
•

•
•
•

שינוי בתיקייה ( :)Folder Modificationעוקב
אחרי שינויים (הוספה ,העברה ,שינוי שם)
בקבצים או בתיקיות המשנה בתיקיה (עם
זאת ,שינויים בתיקיית המשנה אינם
נעקבים).
שמות הקבצים ( :)File Nameעוקב אחר
שמות הקבצים בתיקיה.
גודל וגיל הקבצים בתיקיה (:)File Size/Age
בודק מהו הגיל והגודל של הקובץ האחרון
ששונה בתיקיה או של כל הקבצים בתיקיה.
מספר הקבצים בתקיה ( :)File countעוקב
אחר מספר הקבצים בתיקיה.

תוכל לבצע הגדרות בנוגע לניטור התיקיות ולקבלת התראות:
 .1חומרה ( :)Severityאתה בוחר את החומרה שאתה רוצה לשייך להתראה מסוג מסויים.
 .2מספר חזרות רצופות ( :)Consecutive Timesאתה מציין כמה זמן ערך-הסף ( )Thresholdשהגדרת צריך
להיות מופר כדי שתשלח אליך התראה.
 .3עיצוב הודעת ההתראה ( :)Alarm Message Formatאתה מגדיר את הודעת ההתראה .אתה יכול להכיל
בהודעה ערכים משתנים באמצעות הוספת הסימן  $בתחילת שם המשתנה.

ניטור האקטיב דיירקטורי (:)Active Directory Monitoring
תוכנת  OpManagerמאפשרת ניטור של האקטיב דיירקטורי בסביבת חלונות .משאבי המערכת של הDomain -
 ,Controllersהיכן ששוכן בסיס הנתונים של האקטיב דיירקטורי ,ושירותים קריטיים של האקטיב דיירקטורי
מנוטרים ע"י תוכנת  .OpManagerכדי להפוך את ניטור האקטיב דיירקטורי לפשוט ולנגיש יותר ,הDomain -
 Controllersמסווגים תחת קטגוריה נפרדת בתצוגת התשתית .הקטגוריזציה של מכשיר מסויים כDomain -
 ,Controllerנעשית באופן אוטומטי אם ה SNMP-פעיל .משאבי המערכת של המכשיר ושל שירותי האקטיב
דיירקטורי מנוטרים באמצעות .WMI

הגדרות:
 Domain Controllerהוא
שרת בדומיין של שרת
חלונות ,אשר מגיב
לבקשות של אימות זיהוי
לצורך אבטחה ,למשל
כאשר משתמש מתחבר
(עושה .)login
SNMP = Simple
Network Management
Protocol.
WMI = Windows
Management
Instrumentation.

דף תמונת המצב ( )Snapshot Pageשל ה Domain Controller -מציג ע"י גרף את בסיס הנתונים של האקטיב
דיירקטורי ,וכן גרפים לגבי מצב המעבד ( ,)CPUזכרון ,וניצול הדיסק .כמו כן מוצגים בדף תמונת המצב הגרפים
הבאים:
• ניצול המשאבים לפי .(Local Security Authority Subsystem Service) LSASS
• ניצול המשאבים לפי .)NT File Replication Service( NTFRS
• ניצול האחסון בבסיס הנתונים של אקטיב דיירקטורי.
• מדידת הביצועים המציגה מידע כגון  AD Replication objects ,AD Readsועוד.

הגדרות:
•  LSASSהוא תהליך במערכת
ההפעלה של חלונות אשר אחראי
להפעלת מדיניות האבטחה
במערכת.
•  NTFRSהוא שירות של שרת
החלונות של מיקרוסופט המשמש
להפצת קבצים משותפים
ואובייקטים של מדיניות קבוצות.

נוסף על אלו ,להלן שירותי אקטיב דיירקטורי נוספים אשר מנוטרים ע"י תוכנת  ,OpManagerכברירת מחדל:
• שירות הזמן של חלונות ) :(Windows Time serviceשירות אשר מסנכרן את הזמן בין domain controllers
שונים ,כדי למנוע התרחשות של עיוותי זמן.
•  :DNS Client Serviceשירות זה קובע שמות דומיינים ומאחסנם.
• שירות שכפול קבצים ) :(File Replication Serviceשירות זה שומר על סנכרון בין קבצים כתוכן של תיקיות
קבצים על פני שרתים מרובים.
• שירות הודעות בתוך אתר ) :(Intersite Messaging Serviceשירות זה נועד לשכפול המבוסס על אי-מייל בין
אתרים שונים .אקטיב דיירקטורי כולל תמיכה לשכפול בין אתרים שונים באמצעות העברה של  SMTPעל .IP
•

שירות הפצת מפתחות
(Kerberos Key Distribution
) :Center Serviceשירות זה
מאפשר למשתמשים להתחבר
לרשת באמצעות פרוטוקול
אימות הזיהוי מסוג Kerberos
מהדורה .5

הגדרה:
DNS = Domain Name System
 Kerberosהוא פרוטוקול לאימות זיהוי של
משתמשים ברשת מחשבים.

•
•
•
•

•

שירות ניהול אבטחת חשבונות ) :(Security Accounts Manager Serviceשירות זה מאותת לשירותים אחרים
שמערכת המשנה לניהול אבטחת החשבונות מוכנה לקבל בקשות.
שירותי שרת ):(Server Serviceשירות זה מאפשר למחשב להתחבר למחשבים אחרים ברשת בהתבסס על
פרוטוקול .SMB
שירותי עמדת העבודה ) :(Workstation Serviceשירות זה מאפשר יצירת חיבורים לרשת ותקשורת.
שירותי הליכי שיחה מרחוק ) :(Remote Procedure Call (RPC) Serviceשירות זה מספק שירותי שמות
ללקוחות .RPC
 :Net Logon Serviceשירות זה תומך באימות הזיהוי במקרים של התחברות משתמשים ( )Logonבמחשבים
בדומיין.

הגדרה :פרוטוקול Server ( SMB
 )Message Blockמשמש בעיקר
ליצירת גישה משותפת לקבצים,
מדפסות ,פורטים סידרתיים
ותקשורת נוספת בין מכשירים
ברשת ,והוא פועל בשכבת
היישום.
):Remote Procedure Call (RPC
מדובר בתקשורת פנים-תהליכית
אשר מאפשרת לתוכנת מחשב
לעורר הפעלת תהליך מסויים
במיקום אחר (למשל במחשב אחר
ברשת משותפת) מבלי שיש צורך
לתכנת את הפרטים של
התקשורת המרוחקת.

:)Exchange Server Monitoring( Exchange -ניטור שרת ה
( באמצעות תוכנת2000/2003/2010) MSExchange אתה יכול לנטר שירותים ופרמטרים קריטיים של
.(Windows Management Instrumentation) WMI  הניטור נעשה באמצעות.OpManager
 אתה יכול גם לשנות או להפעיל ערכי סף עבור שירותים.אתה מגדיר מראש את ערכי הסף לשירותים קריטיים
: השירותים אשר מנוטרים הם.ופרמטרים אחרים

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information Store
Site Replication Store
MTA Stacks
Exchange Management
SMTP
POP3
IMAP4
System Attendant
Routing Engine
Event Service

 אשרExchange הפרמטרים של
מנוטרים יכולים להיות מסווגים תחת
:הקטגוריות הבאות
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Address List Monitors
POP3 and IMAP Monitors
Information Store Public Folder
Monitors
Event Service Monitors
SMTP Monitors
Information Store Mailbox
Monitors
Message Transfer Agent
Monitors
Directory Service Monitors
Information Store Monitors

MSSQL ניטור פרמטרים של
:)Monitoring MSSQL Parameters(
 יכוליםMSSQL שירותים ופרמטרים של
.WMI להיות מנוטרים באמצעות

ניטור ארועים ביומן ( )Logשל חלונות
(:)Monitoring Windows Event Logs
 – Event Logיומן הארועים ,הוא שירות של
חלונות ( )Windowsאשר מתעד נתונים
הנוגעים לתוכנות ,אבטחה ,וארועי מערכת
המתרחשים במכשירים של חלונות .הארועים
יכולים להיות קשורים ליישום כלשהו ,למערכת
או לאבטחה .אתה יכול לנטר את הארועים
האלה באמצעות תוכנת  OpManagerולהגדיר
את ההתראות שצריכות להיווצר כאשר ארועים
קריטיים מתועדים ביומן .תוכנת OpManager
משתמשת ב WMI -כדי להשיג את הנתונים
של הלוגים האלה .אתה יכול לשייך את הכללים
שהגדרת למכשירים הנבחרים.

ניטור כתובות אינטרנט כדי לבדוק את זמינותם ()Monitoring URLs for Availability
אתה יכול להגדיר את תוכנת  OpManagerכך שהיא תנטר את אתרי האינטרנט שלך .חברות רבות צריכות ניטור
רציף של אתרי האינטרנט שלהם ,שכן כשל באתרים אלו עלול לפגוע בפעילות העסקית.
אתה יכול לנטל כתובות אינטרנט גלובליות ,כגון  www.yahoo.comאו  ,www.manageengine.comואתה גם יכול
לנטר כתובות אינטרנט הנמצאות על השרת ,כגון http://192.168.4.11/index.html, http://web :וכדומה.
אתה יכול לבצע השוואה של התוכן בכתובות אינטרנט אלו ולוודא את הזמינות שלהם .בנוסף ,כשמדובר בדפים
אשר דורשים שליחה של טופס ( ,)form submitכגון שם המשתמש וסיסמא ,אתה יכול לספק את הנתונים האלה
ולאמת את הזמינות של הדף העוקב (הדף הבא).

הגדרות לניטור כתובות אינטרנט ( )URLsמרובות בבת אחת
כדי להוסיף מוניטורים לכתובות אינטרנט מרובות ,אתה יכול לייבא
את הפרמטרים לניטור באמצעות קובץ comma-separated ( CSV
 .)valuesהקובץ מסוג  CSVצריך להכיל פרמטרים כגון שם המוניטור
וכתובת האינטרנט שצריכה להיות מנוטרת .הקובץ יכול גם להכיל
פרמטרים נוספים כגון תדירות הניטור (,)Monitoring Interval
מדידת זמן ( ,)time outהתאמת התוכן ( ,)match contentשם
הפרופיל ושם המכשיר .ניתן להוסיף גם שדות לשם משתמש
ולסיסמא ,אם ה URL-דורש אימות של זיהוי.
צפיה בזמן התגובה של ה URL-ובזמינות שלו
אתה יכול לקבל את הנתונים על זמן התגובה של ה URL-ועל זמינותו
בדף תמונת המצב ( )snapshot pageבתוכנת .OpManager

הוספת כללי )Adding Syslog Rules( Syslog
סיסלוג הוא פרוטוקול מסוג לקוח /שרת ( )client/serverאשר שולח הודעות על ארועים שקורים לקולט ()receiver
של הסיסלוג .הודעות אלו מסייעות לזיהוי הפעילויות המאושרות והפעולות שאינן מאושרות אשר מתרחשות
ברשת ,כגון :התקנת תוכנות ,גישה לקבצים ,התחברות ( )loginשאיננה מורשית ועוד .כללי הסיסלוג אשר נקבעים
בתוכנת  OpManagerמאפשרים לך לדעת ולקבל התראות אם הודעת סיסלוג מסוימת נשלחה ע"י המכשיר
המנוטר ,כגון :הודעה מסוג  ,kernelדימון ( )daemonsשל המערכת ,הודעות ברמה של המשתמש ועוד.

הגדרת פורטים של סיסלוג (:)Configuring Syslog Ports
תוכנת  OpManagerמקבלת את חבילת המידע של סיסלוג
( )syslog packetsדרך הפורט של סיסלוג מס'  .514עם זאת,
אתה יכול להגדיר פורטים נוספים בתוכנת  OpManagerכדי לקבל
חבילות מידע של סיסלוג.

צפייה בספיקה של חבילות המידע של סיסלוג ( Viewing Syslog
)Flow Rate
תוכנת  OpManagerמציגה בפניך את הספיקה ( )Flow Rateשל
חבילות המידע של סיסלוג.

ניטור חבילות מידע של סיסלוג
(:)Monitoring Syslog Packets
התצוגה של סיסלוג מאפשרת לך להבטיח
שתוכנת  OpManagerמקבלת את חבילות
המידע שנשלחות ע"י המכשירים .חבילות
המידע של סיסלוג הנשלחות ע"י
המכשירים לתוכנת  OpManagerנערכות
ברשימה .אתה יכול למיין את הרשימה על
פי מכשיר או על פי פורט (.)port

ניטור הבריאות של החומרה
()Hardware Health Monitoring
נטר את הבריאות של החומרה
( )hardware healthלפי פרמטרים
מרכזיים של המכשיר כגון :טמפרטורה,
מתח חשמלי ( ,)voltageהספק
( ,)powerמהירות המאוורר ( fan
 ,)speedסטטוס של המעבדים ,מערך
הנתונים בדיסק ( )disk arraysועוד ,עבור
מכשירים מסוג  Dell ,HP ,Vmwareו-
 ,Ciscoוקבל התראות כדי שתדע אם
קיימת הפרה של ערכי-הסף
( )thresholdsאותם קבעת.

איסוף מידע על בריאות החומרה
תוכנת  OpManagerמשתמשת ב )Simple Network Management Protocol( SNMP-כדי לנטר ולאסוף את
הנתונים על הבריאות של החומרה ,והיא מאבחנת את הסטטוס של השרתים ,של הנתבים ושל המתגים.
כשמדובר ב ,VMware -תוכנת  OpManagerמשתמשת ב( vSphere API -ממשק תכנו היישומים של מערכת
ההפעלה הוירטואלית של המחשוב בענן של  )Vmwareכדי לאסוף נתונים של החיישן .המוניטורים של בריאות
החומרה משוייכים אוטומטית בכל פעם שאתה מוסיף מכשיר חדש אשר יש לו אישורים לפעולה של .SNMP
תוכנת  OpManagerמציגה דוחות על הסטטוס של בריאות החומרה ,כולל מידע הסטורי ,אשר יכולים גם להיות
מונפקים באופן אוטומטי על פי צרכיך.

צפה עכשיו בסרטון בן שתי דקות בנושא ניטור הבריאות
YouTube - בOpManager של החומרה עם
https://www.youtube.com/watch?v=CpZYLOgFpCQ

)Citrix XenServer Monitoring (beta
תוכנת  OpManagerמנטרת מארחים
( ,)Hostsמכשירים וירטואליים ()VMs
ומאגרי איחסון ()Storage Repositories
של  Citrix XenSeverומספקת את
הניראות הנדרשת לביצועים שלהם.
בנוסף לניטור של  ,XenServerתוכנת
 Opmanagerמנטרת גם שרתי Vmware
ו ,Hyper-V -ובכך תומכת בסביבה
וירטואלית היברידית מגוונת.
• גילוי אוטומטי ומיון לקטגוריות של
.XenSever
• מעקב אקטיבי אחר המצאי ואחר
המשאבים הקיימים.
• מפה טופולגית בזמן-אמיתי (real-
.)time
• ניטור מקיף של התשתית
( )infrastructureשל .XenSever
• הודעות מיידיות במייל או בSMS-
לאדמיניסטרטור במקרה של תקלה.
• זיהוי משאבים לא מנוצלים בhost-
וב.VMs -
• דוחות המעניקים תובנות מעמיקות
לגבי הביצועים של .XenSever

Cisco Unified Computing System (UCS) Monitoring
באמצעות התוסף לניטור ה USC -אתה
יכול לנטר את כל הCisco UCSes -
שלך ואת הרכיבים שלהם ,במרכז
המידע ( )data centerשלך .הדבר
ממנף את הCisco UCS XML API-
לניטור של ה UCS -ובאופן מיידי מיידע
אותך באמצעות אי-מייל וSMS-
במקרה של תקלה .בנוסף ,המנטר של
 UCSכולל גם מפת יחסים דו-מימדית
( )2D relationship mapאשר
מאפשרת לך לעשות הדמיה של
מערכות היחסים בין ה hosts -ל-
 clustersול VMs -הנמצאים ב.UCS -

זרימת עבודה אוטומטית בIT-
IT Workflow Automation
זרימת עבודה (:)Workflow
זרימת העבודה האוטומטית של ה IT-בתוכנת  OpManagerהיא ללא קוד ( )code-freeומגיעה מוכנה לחלוטין
( .)out-of-the-boxזרימת העבודה האוטומטית מציעה בדיקות ופעולות מוגדרות מראש .היא כוללת גם כלי
לבניית זרימת עבודה שהוא גמיש וזריז ,באמצעותו אתה יכול לבנות תזרימי עבודה אוטומטיים עם שיטת "גרור
ושחרר" (.)drag-n-drop
זרימת העבודה האוטומטית עוזרת לך:
•

•

•

ליזום תזרימי עבודה בIT-
למקרים של תקלות ברשת או
לימי שיגרה.
לנהל שירותים ,תהליכים,
קבצים ותיקיות קבצים של
שרתי חלונות ושל שולחנות
עבודה.
לתעד את זרימת העבודה של
ה IT-כקובץ  XMLולהבטיח
פעולות מובנות על פני ה.IT-

תוכנת  OpManagerגם מציעה
דוחות יומן ( )log reportsשל
תזרימי עבודה שיצאו לפועל,
לשם ניתוח עתידי שלהם.

המשימות של זרימת העבודה האוטומטית ()Workflow Tasks
משימות ( )tasksהן בדיקות ופעולות אשר מסייעות לך להפוך פעולות החוזרות על עצמן בסביבת ה IT-לפעולות
אשר מבוצעות בצורה אוטומטית.
בדיקות ()Checks
הבדיקות מבוססות על תנאי מסוג "אם-אז" ( .)if-elseאם התנאי מתקיים ,אז תזרים העבודה האוטומטי מוציא
לפועל את מערך הפעולות השייכות לחלק החיובי של התנאי (שכן התנאי התקיים בהצלחה) .אם התנאי אינו
מתקיים ,אזי תבוצענה עכשיו הפעולות אשר משוייכות לחלק השלילי של התנאי ,כלומר פעולות התמקיימות בעת
כשלון .לדוגמא :נניח שיצרת תזרים עבודה עם בדיקה של שירות כלשהו .אם הבדיקה יצאה חיובית ,והשירות אכן
פועל ,אז ניתן לקבוע כי עכשיו יקבל האדמיניסטרטור מייל אוטמטי המיידע אותו על כך שהשירות פועל .מאידך,
אם הבדיקה הוכיחה כי השירות אינו פועל ,אזי ניתן לקבוע כי הפעולה האוטומטית שתתבצע עכשיו היא להפעיל
את השירות.
פעולות ()Actions
פעולה היא עשייה אוטמטית של דבר-מה
מוגדר .לדוגמא :להפעיל שירות ,למחוק קובץ,
לכבות ולהפעיל מחדש מערכת – אלו נחשבות
משימות ( )Tasksמסוג פעולות ( .)actionsאם
פעולה מתבצעת בהצלחה ,אז תזרים העבודה
האוטומטי עובר לבצע את המשימה העוקבת,
זו שנמצאת אחריה .אם משימה איננה
מתבצעת בהצלחה ,אז עכשיו תבוצע המשימה
אשר הוגדרה לפעול כאשר המשימה הקודמת
נכשלת.

להלן בדיקות ופעולות אשר
מבוצעות בתזרים העבודה
האוטומטי:
מכשירים (:)Devices
בדיקות :חיפוש של DNS
(,)Domain Name System
שליחת "פינג" למכשיר
באמצעות חבילות מידע של
Internet Control ( ICMP
 ,)Message Protocolהפעלת
פקודה מסוג  trace routeלשם
מציאת הדרך שבה
עוברת חבילת המידע.
פעולות :הוספת השהיה לזמן של
הפעולה ,הפעלת המכשיר
מחדש ( ,)Rebootכיבוי המכשיר.

תהליכים (:)Processes
בדיקות :בדיקה האם תהליך רץ כעת.
פעולות :הצגת רשימה של כל התהליכים אשר רצים כרגע ,הצגת רשימה של
התהליכים על פי  Disk Readאו על פי  ,Disk Writeהצגת רשימה של תהליכים
על פי ניצול הזכרון ,או על פי ניצול המעבד ( ,)CPUלפי התחלה של תהליך ,או
לפי עצירה של תהליך.

שירות של חלונות (:)Windows Services
בדיקות :בדיקה האם שירות פועל או אם לאו.
פעולות :הצגת רשימה של כל השירותים שרצים כרגע ,השהייה של פעולה של שירות ( ,)Pauseהתחלת שירות
מחדש ( ,)Restartחידוש פעולה של שירות שהושהתה ( ,)Resumeלהתחיל פעולה של שירות ,להפסיק פעולה של
שירות.

:HTTP & FTP
בדיקות :בדיקה של זמינות כתובת האינטרנט (.)URL
פעולות :מחיקה של קובץ דרך  ,)File Transfer Protocol( FTPהעברת קובץ למקום אחר באותו מכשיר מרוחק על
ידי  ,FTPשינוי שמו של קובץ ע"י  ,FTPכתיבת תוכן נתון לקובץ טקסט והעלתו למכשיר המרוחק ע"י  ,FTPשליחת
בקשה ל URL-ורישומה ביומן (.)HTTP Post Data/Result
קבצים (:)Files
בדיקות :בדיקה של הזמינות של קובץ (האם קיים
במקומו) ,הצגת הגודל של הקובץ.
פעולות :כיווץ קבצים על ידי כלי כיווץ הקבצים של
חלונות ,כיווץ של קבצים אשר לא השתמשו בהם זמן
רב לפי הגדרתך ,העתקת קובץ לתיקיית קבצים
אחרת על אותו מכשיר ,מחיקת קובץ ,מחיקת קבצים
ישנים (אתה מגדיר מה יהיה גילם) ,העברת קובץ
ממקומו לתיקיה אחרת באותו מכשיר ,העברת קבצים
ישנים לתיקייה אחרת
באותו המכשיר ,שינוי
שם של קובץ ,פתיחה
מחדש של קובץ
שכווץ.

תיקיות קבצים (:)Folders
בדיקות :בדיקה של השטח הפנוי הזמין בכונן (,)Drive
הצגה של גודל התיקיה.
פעולות :כיווץ של תיקיה ,יצירת עותק נוסף של תיקיית
הקבצים במיקום שונה ,יצירת תיקייה חדשה ,מחיקה
של תיקיה ,הצגה של רשימת הקבצים שבתקייה,
העברה של תיקיית הקבצים למיקום אחר ,שינוי שמה
של תיקייה ,פתיחה מחדש של תיקייה אשר כווצה.

Vmware
פעולות :ביצוע כיבוי למכשיר הוירטואלי ( ,)VMהפעלה של המכשיר הוירטואלי ,הפעלה מחדש (,)Reboot, Restart
רענון המידע המאוחסן ב ,datastore-כיבוי מערכת ההפעלה האורחת.
פעולות חיצוניות ()External Actions
פעולות :ביצוע של תזרים עבודה אוטומטי אחר כפעולה בפני
עצמה ,הוצאה לפועל של סקריפט ( )scriptבמכשירי קצה מסוג
לינוקס ( ,)Linuxהוצאה לפועל של סקריפט ( )scriptבמכשירי
קצה מסוג חלונות ( ,)Windowsיצירה של קריאת שירות
בתוכנת  ,BMC Remedyיצירה של קריאת שירות בתוכנת
 ,ManageEngine ServiceDesk Plusשליחת הודעה באמצעות
אי-מייל (בדוק כי הגדרת את שרת הדואר שלך בהתאם),
שליחת הודעה באמצעות  pop-upלמכשיר הקצה (התמיכה
קיימת למכשירי  ,)Workgroupשליחת הודעה באמצעות מיסרון
( SMSבדוק כי הגדרת את שרת ה SMS-שלך בהתאם).
OpManager
בדיקות :בדיקה של סטטוס הזמינות של המכשיר.
פעולות :אישור קבלה של התראה ,הוספת הערה
להתראה ,מחיקה של התראה ,שינוי סטטוס של מכשיר
ממצב של תחת תחזוקה למצב של שגרה ,יצירת התראה
ב ,OpManager-קביעת סטטוס של מכשיר כנמצא במצב
של תחזוקה ,ביצוע גילוי מחדש למכשיר.

יומן תזרימי העבודה האוטמטיים שבוצעו ()Workflow Execution Logs
היומן ( )Logשל תזרימי העבודה האוטומטיים מציג את התוצאות של כל תזרימי העבודה אשר בוצעו .היומן מציג
בפניך את התוצאות וכן את המידע לגבי כל משימה אשר בוצעה ואשר היתה חלק מתזרים העבודה .אתה יכול גם
לקבל מידע זה כדו"ח.

רמת חומרה ( :)Severityכל משימה אשר מבוצעת מתועדת ביומן עם התייחסות לרמת החומרה שלה כדי להבין
את הסטטוס של הביצוע .להלן רמות החומרה בתזרימי העבודה:
מידע ( :)Infoמיידע כי משימה בוצעה בהצלחה.
שגיאה ( :)Errorמיידע כי משימה נכשלה.
אזהרה ( :)Warningמיידע כי משימה אינה יכולה להתבצע .למשל ,פעולה של מחיקת קובץ אינה יכולה להתבצע
אם בתיקייה לא קיים הקובץ המבוקש .במקרה כזה ,פעולת מחיקת הקובץ מסומנת תחת סטטוס של אזהרה.

יבוא ויצוא של תזרימי עבודה אוטומטיים
)(Import/Export Workflows
תוכנת  OpManagerשומרת את תזרימי
העבודה האוטומטיים בפורמט של  xmlכדי
לאפשר שיתוף פשוט .אתה יכול לשתף
תזרימי עבודה שיצרת עם קהילת
 .ManageEngineבדומה ,אתה יכול
להשתמש בתזרימי עבודה אוטומטיים אשר
יצרו חברים אחרים בקהילה.

התאמה אישית של לוח המחוונים ושל התצוגות
Customizing dashboards and Views
התאמה אישית של ה:)Tab Customization( tabs-
בממשק המשתמש הגרפי בתוכנת  ,OpManagerקיימות לשוניות ( )tabsשהם אלמנטים גרפיים לשליטה ולניווט
בין הדפים השונים ביישום .תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לבצע התאמה אישית של ה ,tabs-להוסיף חדשים
או למחוק קיימים ,לפי צרכיך.
יתרונות:
• יצירת  Tabsחדשים ושילוב של
גרפים מתוך כלי ניהול  ITאחרים.
• יצירת  Tabsלדפים שאתה מבקר
בהם לעיתים קרובות ,לניווט מהיר
ופשוט.
יצירת לוח מחוונים חדש ( Create New
)Dashboard
התאמה אישית של דף לוח המחוונים
בתוכנת  OpManagerמאפשרת לך ליצור
את לוח המחוונים האישי שלך ולצפות
במדדי הביצועים ,בתצוגות ובדוחות
הרצויים על ידך.
הוספת גרפים ואלמנטים ללוח המחוונים והזזתם ()Adding & Moving Widgets
אתה יכול להוסיף גרפים ואלמטים שונים ללוח המחוונים שלך ,או להזיז על פני לוח המחוונים את האלמנטים
למיקומים שונים .כדי לעשות זאת ,אתה לוחץ על שמו של האלמנט וגורר אותו למיקום המועדף עליך בלוח
המחוונים .אתה יכול גם לשלב אלמנטים כ <iframes> -באתר האינטרנט שלך ולקבל גישה אליהם אפילו מבלי
להתחבר לתוכנת .OpManager

טלויזיה במעגל סגור ()Adding New CCTV
האפשרות של טלויזיה במעגל סגור מאפשרת
לך לצפות בלוח המחוונים הרלוונטי עבורך,
כשהוא מציג מידע מעודכן בתדירות קבועה
לפי בחירתך .כדי לצפות בחלון של המידע
הנבחר באופן רצוף ,אתה בוחר את לוח
המחוונים והוא נפתח על גבי המסך שלך בחלון
נפרד.

הגדרה:
CCTV = Closedcircuit television
טלויזיה במעגל סגור

תצוגה בצורה של רשימה (:)List View
התצוגה בצורה של רשימה היא למעשה רשימה של כל
המכשירים בקטגוריה נבחרת ,בצרוף פרטים כגון סטטוס,
כתובת  ,IPדגם ,אחוז הניצול של המעבד ( ,)CPUואחוז הניצול
של הזכרון .כך ,אתה מקבל נקודת מבט כוללת על הסטטוס
הנוכחי ועל עומס העבודה הקיים על המכשירים.
מרשימה זו אתה יכול בצע את הפעולות הבאות:
• יישום של תבנית (טמפלט) על מכשירים ברשימה.
• יישום של פרופילים של הודעות על מכשירים ברשימה.
• יישום אישורים ( )credentialsכגון שם משתמש וסיסמא.
• קביעה אילו מכשירים מנוהלים ע"י תוכנת OpManager
ואילו לא.
• מחיקת מכשירים.
• שינוי התדירות של ניטור המכשירים.

תצוגות התשתית ()Infrastructure Views
אתה יכול לחלוף עם העכבר על פני הלינק
למפות ,בתוכנת  ,OpManagerכדי לגשת
לתצוגות התשתית .הקטגוריות הרבות של
המכשירים ,כגון :שרתים ,נתביםFiewalls ,
ועוד המנוטרים ע"י תוכנת OpManager
מסודרות ברשימה .כשאתה לוחץ על שם
הקטגוריה ,נפתחת בפניך מפה של כל
המכשירים בקטגוריה זו .אתה יכול גם ליצור
תצוגת תשתית חדשה לפי צרכיך.

המפות של גוגל ( Google
:)Maps
תוכנת OpManager
מאפשרת לך לעשות
אינטגרציה עם Google
 ,Mapsולמקם את
המכשירים שלך על המפות
בהתאם לפיזור הגאוגרפי
של מכשירים אלו.
תצוגה עסקית (:)Business Views
תוכנת  OpManagerמגיעה עם בונה מפות המבוסס על פלאש ( )Flashבשם  .MapMakerמרשימת המכשירים
הזמינים ,אתה בוחר את המכשירים אשר אתה רוצה כי יאוחדו לתצוגה עסקית אחת .כדי להציג תרשים של הרשת
במפה ,אתה יוצר קישורים בין המכשירים וגם בוחר צבעים אשר יסמלו במפה את הסטטוס של המכשירים .אתה
יכול להוסיף סמלים של קיצורי דרך לתוך התצוגה העסקית אשר יסייעו לך להביט לעומקם של הנתונים ברשת .זה
עוזר לך לנווט בקלות מתצוגה אחת לתצוגה אחרת ,כאשר אובייקטים מאוגדים בהתבסס על המיקום הגאוגרפי
שלהם.
תצוגה של הרשתות ()Network Views
חלוף עם העכבר שלך על פני הלינק למפות ,בתוכנת  .OpManagerהרשתות השונות אשר נתגלו ואשר מנוטרות
על ידי תוכנת  OpManagerמסודרות ברשימה .לחיצה על כתובת  IPשל רשת פותחת את תצוגת המפה של רשת
זו .לחיצה על לינק בתוך מפת הרשת מציגה את המערך של התקשורת באותה רשת )local area network( LAN
הספציפית עליה לחצת.

התראות
Alerting
ניהול תקלות ברשת (:)Managing Faults in Network
תקלות מסוגים שונים עלולות להתעורר ברשת .בריאות הרשת תלויה במשאבים שונים כגון :משאבי המערכת
( ,)system resourcesשירותים ( ,)servicesהקישוריות ברשת ( )network connectivityועוד .מציאת שורש של
תקלה נעשית פשוטה כאשר המערכת המנטרת מספקת התראות בעלות משמעות .תוכנת  OpManagerמאפשרת
לך לזהות את התקלה במהירות באמצעות ההתראות המפורטות המצביעות על המשאב המתפקד בצורה לקויה
במכשיר.
להלן הסוגים השונים של
ההתראות:
• התראות הנוגעות לבדיקת
סטטוס :של מכשירים ,של
שירותים ,ממשקים
( ,)interfacesופורטים ()ports
שאינם פעילים.
• התראות מסוג ערכי-סף
( :)Thresholdעבור משאבים
של מארחים (,)host resources
זמן תגובה ועוד .זהו ניטור
מסוג של מניעה-מראש.
• התראות מ.SNMP Traps -
• התראות המבוססות על יומני
הארועים של חלונות
(.)Windows Event Logs

תוכנת  OpManagerמנטרת את המשאבים כדי לוודא את הזמינות שלהם
ואת הביצועים שלהם ויוצרת התראות מהסוגים המפורטים למעלה.
התראות אלו יכולות להשלח ע"י אי-מייל באופן אוטומטי או כהודעת מיסרון
( )SMSעל ידי .OpManager

צפיה בהתראות ()Viewing Alerts
הלינק של התראות ( )alertsבתוכנת  OpManagerמציג את כל ההתראות
האחרונות .אתה יכול לבחור לעיין בהתראות על פי הסוגים הבאים:
• כל ההתראות :רשימה מלאה של כל ההתראות.
• התראות פעילות :רשימה של ההתראות שעדיין לא טופלו.
• הודעות ( )Unsolicited Trapsאשר מגיעות מהסוכנים ( )agentsשבמכשירים.
• התראות שנוצרו בשל ארועים של חלונות ,אשר תועדו ב.Windows Event Log-
• מכשירים לבדיקה :אתה יכול לצפות במכשירים עם התקלות ברשימה זו.
• התראות סיסלוג ( :)syslogרשימת ההתראות אשר תועדו על ידי סיסלוג.

פעולות של התראות ()Alert Actions
אתה יכול לבצע את הפעולות הבאות בנוגע
להתראות:
•  :Acknowledgeאופציה זו היא שימושית
עבור האדמיניסטרטור ,אשר יכול להתייחס
לתקלה ולעבוד עליה .כשאתה בוחר התראה
ולוחץ על כפתור " ,"Acknowledgeאז השם
של האדמיניסטרטור המטפל נרשם בשדה של
שם הטכנאי.
•  :Unacknowledgeהטכנאי שהיה אחראי
לטיפול בתקלה כבר אינו אחראי על הטיפול
בה יותר ,והסטטוס של התקלה חוזר להיות:
"."Unacknowledge
•  :Clearאתה יכול ללחוץ על כפתור זה כדי
לקבוע כי התקלה הזו כבר טופלה ונפתרה.
•  :Deleteאתה יכול למחוק התראה.
•  :View Historyהצגה של כל הפרטים של
ההתראה וההסטוריה של הארועים הנוגעים
אליה.
• הוספת הערות :אתה יכול להוסיף הערות
להתראות כדי להסביר את הצעדים שנקטת
כדי לתקן את התקלה ,או כדי לתת עיצות או
טיפים לטכנאי אשר מטפל בתיקון התקלה.

•

בצע תזרים עבודה אוטומטי :אתה יכול
להוציא לפועל תזרים עבודה אוטומטי כדי
לפתור בעיה כשנוצרת התראה .אתה לוחץ
על הכפתור המתאים ,ובוחר את תזרים
העבודה הרצוי .תזרים העבודה האוטומטי
יופעל ,והתוצאה שלו תתווסף להערות של
ההתראה.
פעולת נסיון ( :)Test Actionsאתה יכול
ליידע על ההתראה הזו באמצעות כל אחד
מהפרופילים של ההודעות אשר יצרת .לחץ
על הכפתור של פעולת הנסיון ,ובחר את
הפרופיל המועדף עליך.
צפיה בזמינות :אתה יכול לצפות בנתונים
ההסטוריים של הזמינות של המכשיר בו
קיימת תקלה.

•

פינג ( :)pingאתה יכול לעשות "פינג" למכשיר עם התקלה (פעולה שתפקידה לגלות את זמן ההגעה של
הודעה ממחשב למחשב).
.Trace Route
לא-מנוהל :התראות נוצרות לעיתים מפני שהמכשיר הנבדק נמצא כרגע תחת תחזוקה .אתה יכול לסמן
שהמכשיר הוא תחת תחזוקה ולכן עליו לא להבדק כעת ,או במילים אחרות להיות כעת בלתי-מנוהל.
הגדרת ההתראות :אתה יכול להגדיר פרופילים להתראות הנוגעות למכשירים השונים.

•

•

•
•
•

קידום התראות לסמכות בכירה ()Escalating Alarms
התראות בנוגע למכשירים קריטיים אינן יכולות להיוותר ללא התייחסות למשך זמן רב .לדוגמא :שרתי דואר,
שרתי אינטרנט ,שרתי גיבוי ,מתגים ונתבים ,הינם כה קריטיים אשר אם תקלה בהם אינה נפתרת בתוך זמן קצוב,
אז התפקוד של הרשת יפגע .אתה יכול להגדיר בתוכנת  OpManagerכי התראות שלא קיבלו התייחסות בתוך
זמן מוגדר יעברו לידיעת גורם בכיר יותר על ידי שליחת מייל או הודעת  SMSאליו באופן אוטומטי .מצד שני ,אתה
יכול להגדיר כי התראות אשר קיבלו סטטוס של  ,acknowledgedכלומר מטופלות כרגע על ידי טכנאי כלשהו ,לא
יעברו תהליך שכזה של העברה אוטומטית לסמכות בכירה לאחר פרק הזמן שהוגדר.

כיבוי זמני של התראות (:)Alarm Suppression
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך להפסיק באופן זמני התראות הנוגעות למכשיר מסויים למשך זמן מוגדר.
אפשרות זו היא שימושית במקרה בו מכשיר מושבת לצורך פעולות תחזוקה באופן יזום ,או בשל תקלה במכשיר
אשר כבר יודעים עליה ומטפלים בה.

קבלת הודעות מסוג )Receiving SNMP Traps in OpManager( SNMP Traps
תוכנת  OpManagerמאזינה ל SNMP Traps-ממכשירים בפורט ( ,162 )Portכברירת מחדל .לפיכך ,תוכנת
 OpManagerמתפקדת באופן אוטומטי כמקבלת של  .trapsה traps-מנותחים ע"י  OpManagerומוצגים כהתראות.
הפיכת  SNMP Trapsלהתראות
( Processing SNMP Traps into
:)Alarms
 Trapsהן הודעות סודיות הנוגעות
לתקלות במכשירי  .SNMPהן
מונפקות על ידי סוכן ()agent
הנימצא על המכשיר המנוטר.
תוכנת  OpManagerיכולה
להשתמש בהודעות אלו ,ולעורר
התראה בגין התקלה שנתגלתה.

הגדרות:
SNMP = Simple Network Management
Protocol
 :Trapsהודעות מסוכן ( )agentלמנהל
בנוגע לארועים משמעותיים.

הגדרת ההתראות Configuring Notifications -
כאשר מתגלה תקלה ברשת ,מתרחש ארוע ( )Eventאו ארועים אשר קשורים זה לזה ,והם מעוררים "אזעקה".
אתה יכול להגדיר כי תוכנת  OpManagerתיידע את האדמיניסטרטור של הרשת על כך ,או לקבוע כי תוכנת
 OpManagerעצמה תבצע במקרה כזה פעולות אוטומטיות המבוססות על נתוני האזעקה שהתעוררה.
להלן סוגי ההתראות הקיימות:
• התראות באי מייל (.)Email Alerts
• התראות במסרון .)SMS Alerts( SMS
• התראות ברשת (.)Web Alerts
• הרצה של תוכנה ()Run a Program
• הרצה של פקודה של המערכת ( Run a
.)System Command
• פתיחה של קריאת תקלה Log a -
Ticket (Trouble ticketing in ServiceDesk
)Plus
ההתראות המוגדרות הן מעין פרופילים אשר
יכולים להיות משוייכים למכשירים שונים
ולקריטריונים שונים של תקלות.

הגדרות שרת הדואר -
Configuring Mail Server
Settings
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך
להגדיר התראות שתשלחנה באי-
מייל ובמסרוני  ,SMSכדי שתוכל
להיות מיודע על תקלות ברשת.
כברירת מחדל ,תוכנת
 OpManagerשולחת את המייל
לשרת המייל המצויין בפרופיל
הודעות האי-מייל.
אם יש לך במערכת גם שרת
דואר משני ,ואתה מגדיר את
הנתונים שלו ב ,OpManager -אז
במקרה של כשל בשרת הדואר
הראשי ,תוכנת OpManager
תשלח את התראות המייל ואת
הודעות ה SMS-באמצעות שרת
הדואר המשני.

הגדרת התראות אי-מייל Configuring Email Alerts -
אתה יכול להגדיר כי תוכנת  OpManagerתשלח אי-מייל לאדמיניסטרטור
הרשת כאשר מתגלה תקלה במכשיר .אתה יכול ליצור פרופילים נפרדים
לכל אדמיניסטרטור ולשייך פרופילים אלו למכשירים השונים ,כך שבכל פעם
שיש תקלה במכשיר ,האי-מייל ישלח לטכנאי הרלוונטי.
הגדרת שרת הפרוקסי Configuring Proxy Server Settings -
לכל חברה יש היום שרת פרוקסי הנועד לאפשר תקשורת
אופטימלית עם האינטרנט ולסנן אתרי אינטרנט בלתי רצויים.
לפיכך ,כדי שניתן יהיה לנטר את כתובות האינטרנט ()URLs
עם תוכנת  ,OpManagerיש צורך לספק לה את פרטי שרת
הפרוקסי שבחברתך.

הגדרת התראות במסרוני Configuring SMS Alerts -SMS
אתה יכול להגדיר כי תוכנת  OpManagerתשלח מסרון SMS
לאדמיניסטרטור הרשת כאשר מתגלה תקלה במכשיר .אתה
יכול ליצור פרופילים נפרדים לכל אדמיניסטרטור ולשייך
פרופילים אלו למכשירים ,כך שבכל פעם שיש תקלה במכשיר,
ה SMS-ישלח לטכנאי הרלוונטי .תוכנת  OpManagerתומכת
בהודעות  SMSהמבוססות על מייל וכן בהודעות SMS
המבוססות על מודם( .הערה :הודעות  SMSמהסוג המבוסס
על מודם נרכשות כ Add-on -עם רשיון נפרד).

הגדרות אזעקה ברשת Configuring Web -
Alarm Notifications
ניתן להגדיר את תוכנת  OpManagerכי תפעיל
צליל של אזעקה שישמע בעמדות של משתמשים
נבחרים ,במקרה של התרחשות תקלות.
הרצת תוכנה באופן אוטומטי בעת התראה -
Using a Run Program Notification Profile
אתה יכול להגדיר כי תוכנת  OpManagerתריץ
באופן אוטומטי תוכנה מסויימת בכל פעם
שמתרחשת תקלה במכשיר שנקבע .לדוגמא,
אתה יכול להגדיר כי תוכנת  OpManagerתפעיל
תוכנה אשר מתקנת את הבעיה ,או תפעיל תוכנה
המנפיקה צליל כלשהו אשר יושמע בעת
התרחשות התקלה.

הפסקת הצפה של אירועים – Stopping Event Flood
הצפה של אירועים ( )Event Floodמתרחשת כשכמות
עצומה של ארועים מאותו סוג נוצרת ממכשיר בודד
בתוך זמן קצר .כיצד תוכנת  OpManagerמטפלת
בהצפה של ארועים? תהליכון ( )threadחדש בתוכנת
 OpManagerנוצר כדי לנטר את מספר הארועים
הנוצרים בכל שעה ולהשוות מול מספר שהוגדר
מראש .אם ארוע מסויים חוזר על עצמו ומתרחש
פעמים רבות מעל מספר הפעמים המצופה ,אז מופסק
תהליך עדכון האירוע בבסיס הנתונים ,ומונפקת
התראה המודיעה על תקלה קריטית אשר גם מיידעת
את האדמיניסטרטור כי עדכון הארוע הופסק .התראה
שמוגדרת כקריטית מעידה על כך שתהליך העדכון בגין
אותו ארוע הופסק בשל הצפה של ארועים ,וכי העדכון
של הארוע יתחדש בעוד שעה.
התראת קול Creating a Sound Notification -
Profile
תוכנת  OpManagerמאפשרת להגדיר התראת קול
( )sound notificationאשר משמיעה צפצוף ( beep
 )soundבעת שמתגלה תקלה במכשיר .אתה יכול
להגדיר על ידי פרופיל מהו הצליל המועדף עליך.

פרופיל התראה להרצת פקודה Using a Run -
Command Notification Profile
אתה יכול להגדיר כי תוכנת  OpManagerתריץ
פקודת מערכת בכל פעם שמתרחשת תקלה במכשיר.
לדוגמא ,אתה יכול להגדיר כי תוכנת OpManager
תריץ פקודה מסוג  netsendאשר תשלח הודעות מסוג
( Pop Upהודעות מתפרצות) על מכשירים של
משתמשים בכל פעם שסוג מסויים של אזעקה
מתעורר.

שיוך התראות למכשירים מנוהלים Associating Notification with Managed Devices -
אתה יכול לשייך פרופילים של התראות למכשירים השונים ,כדי שתופעל הפעולה המועדפת עליך אם תהיה
במכשירים הללו תקלה .אתה גם יכול לבחור טווח זמן מסויים ,אשר רק במהלכו תיווצרנה ההתראות למכשיר זה
על פי הפרופיל.
התראה מאוחרת :אתה יכול לקבוע זמן דחיה ,למשל מספר דקות מרגע שאותרה התקלה ,ורק עם תום זמן
הדחיה תופעל ההתראה .או לבטל את ההתראה אם טכנאי כבר סימן ב OpManager-כי הוא הבחין בתקלה וכי
הוא מטפל בה (.)acknowledgment
התראה בהפסקות :אתהיכול לקבוע כי ההתראה תופעל בהפסקות ,ולא באופן רציף ,עד אשר התקלה תטופל.

VMware Monitoring
Monitoring VMware ESX/ESXi servers
תוכנת  OpManagerמנטרת את שרתי ה VMware-שלך כדי לבדוק את הזמינות ואת הביצועים שלהם ,באמצעות
ממשקי תכנות יישומים "נייטיב" ( .)native APIsהיתרון בשימוש ב API-אלו הוא שאין צורך להתקין סוכן ( )agentעל
השרתים .בנוסף ,זה מאפשר ניטור מעמיק של התשתית הוירטואלית.
• קיימת תמיכה ב ESX/ESXi-מהדורות  4.0ו5.1-
• מנטר את הניצול של משאבים קריטיים כגון מעבד ( ,)CPUזכרון ,רשת ודיסק.
• תומך בניטור של בריאות החומרה ( )hardware healthלדוגמא ניטור של טמפרטורה (חום) ,וולטים (,)voltage
הספק ( ,)powerמהירות מאוורר ,סטטוס המעבדים ,מערכים של הדיסק ( )disk arraysוכו' ,למכשירים מסוג:
 ,Dell ,HPמערכות  ,Ciscoבאמצעות .SNMP
• מעל  70דוחות המוכנים כבר לשימוש הנוגעים למארחים ( )Hostsולמכשירים הוירטואליים (.)VMs
• ממפה אוטומטית את המכשירים הוירטואליים ( )VMotioned VMsלמארחים המתאימים.
מלבד ניטור של מארחים ושל מכשירים
וירטואליים ,תוכנת  OpManagerגם
מנטרת מדדי ביצוע מרכזיים ( = KPI
 )key performance indicatorשל
מערכות הפעלה אורחות (.)guest OSs
ממש כמו בשרתים של חלונות או
בשרתים של  ,Linuxתוכנת
 OpManagerמנטרת את היישומים,
את השירותים של חלונות ושל TCP
ואת התהליכים הרצים על המכשירים
הוירטאליים עם .WMI/SNMP

Discovering VMware ESX/ ESXi servers in OpManager
כדי שתוכנת  OpManagerתגלה את המארח ( )Hostואת המכשיר הוירטואלי ( ,)VMאתה רק צריך לספק את
כתובת ה IP -ואת האישורים של המארח vCenter/ל.https-
כשאתה מספק את האישורים ל ,vCenter-כל המארחים והמכשירים הוירטואליים המנוהלים ע"י אותו vCenter
יתגלו ל .OpManager-או ,אם אתה מספק את האישורים של המארח ,אז המארח יחד עם המכשירים
הוירטואליים שלו ,מתגלים.

Monitoring VMware ESX servers
כל המארחים והמכשירים הוירטאליים שנתגלו ,מסתדרים במפה תחת הלינק של "ויטואליזציה" ()Virtualization
בתוכנת  .OpManagerלחץ על הלינקים של המכשירים הוירטואליים כדי לגשת לדף לוח המחוונים אשר יספק
מבט כולל על המשאבים הקריטיים כגון  ,CPUזכרון ,רשת ודיסק .ניצול טוב של משאבים הוא יתרון הטמון
בוירטואליזציה ,עם זאת יכולות להתעורר בעיות אחרות בגלל שהמשאבים משותפים בין מספר שרתים .עם
למערכת אחת יש קושי עם משאב מסויים ,זה משפיע מאוד על הביצועים של מערכות אחרות הרצות על אותו
מארח ( .)Hostלפיכך ,זה מאוד חשוב להיות מסוגל לאתר ולתקן בעיות של ניצול משאבים ,כדי שהכל יתנהל
בצורה חלקה.
תוכנת  OpManagerמציגה את המארחים ואת המכשירים הוירטואליים הראשיים על פי ניצול המשאבים שלהם
וההתראות ("אזעקות") האחרונות שהתעוררו לגביהם .לחץ על השם של המארח או של המכשיר הוירטואלי כדי
לראות את דף תמונת המצב .לוח המחוונים של המכשירים הוירטואליים מתרענן אוטומטית (מעלה את עצמו
מחדש) בכל חמש דקות כדי לבטא את הנתונים המעודכנים שנאספו.
תוכנת  OpManagerמספקת סוגים שונים של תצוגות של ניצול המשאבים .זה נותן מבט מהיר על מערכות אשר
הן הצרכניות הגדולות ביותר של  ,CPUזכרון ,רשת( Disk I/O ,קלט/פלט) ומקום בדיסק.

דף תמונת מצב של המארח
דף תמונת המצב של המארח ( )Hostושל המכשיר הוירטואלי מספק סיכום של הנתונים המספריים העדכניים,
התראות אחרונות ,ופרטי הגדרות כגון מצאי המכשירים הוירטואליים ( ,)VMs Inventoryהמשאבים המוקצים לכל
מכשיר וירטואלי ,כרטיסי רשת ,רשימה של  )host bus adapter( HBAו.Datastores -
פרטי המארח ( )Hostוטבלאות
ביצועים
כאן אתה יכול למצוא את הנתונים של
המארח כגון כתובת  ,IPהספק
( )vendorשל המארח ,הליבות של
המעבד ( )CPU Coresועוד ,וכן מידע
על הביצועים כגון :ניצול הCPU -
(המעבד) ,ניצול הזכרון ,ניצול ה-
 Disk I/Oועוד .הנתונים נאספים
ומתעדכנים בכל  5דקות ,ומאפשרים
לך להבין מהי רמת הביצועים של
המארח.

מבט על הבריאות של המארח
זוהי טבלה המציגה את הביצועים של
המארח בשעה האחרונה .אתה יכול
לצפות בדוחות המציגים את  7הימים
האחרונים את  30הימים האחרונים
שחלפו.

רשימת מכשירים וירטואליים
( )VMוהמשאבים המוקצים להם.
זוהי רשימה של כל המכשירים
הוירטואליים הנמצאים במארח,
המשאבים המיוחסים לכל מכשיר
וירטואלי ,כרטיסי רשתstorage ,
 adaptersו .datastore -כל שינוי
במצאי מתעדכן אוטומטית.
דוחות המציגים את ההיסטוריה
תוכנת  OpManagerמספקת גם
דו"ח המציג את הניצול של המעבד,
הזיכרון ,הדיסק ,אחסון המידע
והרשת ב 12-השעות שחלפו.
Configuring Thresholds for VMware ESX and VMs
תוכנת  OpManagerמציעה טמפלטים (תבניות) מוכנות
לניטור של מארחים ושל מכשירים וירטואליים מסוג .ESX
הטמפלט עוזר להגדיר ערכי סף ( )Thresholdsלמארחים
ולמכשירים וירטואליים מסוג  ESXרבים בבת אחת .לכל
טבלת ביצועים אתה יכול להגדיר ערכי סף שונים אשר
יעוררו התראות בעת הצורך ,וכך תוכל לפעול באופן יזום
אם מתעוררת בעיה.

ניהול התראות (:)Managing VMware Alerts
תוכנת  opManagerאוספת אירועים מכל המארחים מסוג  ,ESXבדומה ל.SNMP Traps -
כמו כן ,תוכנת  OpMangerמנטרת ערכי סף ( )Thresholdעבור משאבים קריטיים ומעוררת התראות בעת הצורך.
לדוגמא:

Notifying VMware Alerts
פרופילים של התראות מאפשרים לך לדעת מיידית
כאשר מתעוררת "אזעקה" עבור מכשיר וירטואלי.
ההתראה יכולה להיות השמעה של צליל ,התראה
באמצעות אי-מייל ,או הרצה של סקריפט .אתה יכול
לשייך כל סוג של פרופיל של התראה שקיים
למארח מסוג .ESX

Accessing VMware Performance Reports
תוכנת  OpManagerמנטרת את כל הפרמטרים הקריטיים
בשרתי ה VMware -שלך ומאפשרת לך להנפיק דוחות
על כל המידע שנאסף .קיימים מעל  70דוחות שונים
המוכנים כבר לשימוש ,שעוזרים לך לקבל מידע מקיף על
הביצועים .הדוחות ממויינים בהתבסס על המשאבים של
המערכת כגון :מעבד ,זכרון ,רשת ודיסק.

דוחות על המארחים ועל המכשירים הוירטואליים:
צפה בדוחות על המשאבים כגון מעבד ,זכרון ,רשת ודיסק .כמו כן ,אתה יכול לבצע השוואה של הביצועים של
המכשירים הוירטואליים השונים בכל מארח ( )hostזה מול זה .למשל ,אם אתה רואה מגמה של עליה בניצול
המעבד במארח ,יהיה זה טוב לדעת איזה מכשיר וירטואלי הושפע מכך .מידע זה עוזר לך לזהות ולתקן
במהירות את הבעיה.
ניתן לקבל את ערכי המינימום ,מקסימום וערך ממוצע של ערכי הזכרון שהמארח עשה בהם שימוש ,וכן את
הנתונים שנאספו בבדיקות האחרונות .הדוחות יכולים להיות מיוצאים לפורמטים של  PDFאו  .XLSאתה יכול גם
לקבוע מראש זמנים להנפקה אוטומטית של הדוחות ולקבל אותם ישירות למייל שלך.

הדוחות המוצעים:

Hyper-V Monitoring
תוכנת  OpManagerמנטרת שרתי  Hyper-Vבאמצעות  .WMIאתה
יכול להביט בלוחות מחוונים נפרדים למארחים ולמכשירים וירטואליים
כדי לבחון את הביצועים שלהם ,או להביט על לוח המחוונים
שמתמקד במארח  ,Hyper-Vומציג מידע כגון בריאות ,מצאי ,דוחות
ביצועים ועוד.
היתרונות בניטור שרתי  Hyper-Vעם :OpManager
• ניטור אפקטיבי של הניצול של משאבים קריטיים כגון מעבד ,זכרון,
רשת ודיסק.
• כ 50-דוחות מוכנים לשימוש על מארחים ועל מכשירים
וירטואליים.
• ביצוע של מיפוי אוטומטי מאוחד של המכשירים הוירטואליים
למארחים המתאימים.

בנוסף לניטור המארחים והמכשירים
הוירטואליים ,תוכנת  OpManagerמנטרת
גם מדדי ביצוע מרכזיים ( KPIs = Key
) Performance Indicatorsשל מערכות
ההפעלה האורחות.
Discovering Hyper-V Servers in
OpManager
כדי שתוכנת  OpManagerתגלה את
המארח  Hyper-Vואת המכשירים
הוירטואליים ,אתה רק צריך לספק את
כתובת ה IP -ואת אישורי ה( WMI-למשל
סיסמא) של המארח  .Hyper-Vהמכשירים
הוירטואליים יתגלו באופן אוטומטי יחד עם
המארח.

Monitoring Hyper-V servers
כל המארחים והמכשירים הוירטואליים שנתגלו ,מסתדרים
במפה בדף לוח המחוונים של המכשירים הוירטואליים .דף
זה מספק מבט כולל של המשאבים כגון מעבד ,זכרון ,רשת
ודיסק.
הגדרה:
 – Hyper-Vיוצר מכשירים וירטואליים.

VoIP Monitoring

הגדרה:
VoIP = Voice-over-Internet Protocol

הניטור של  Cisco IPSLAאו של  VOIPמגיע כתוספת לתוכנת  OpManagerויש צורך ברשיון כדי להפעילו .תוכנת
 OpManagerמנטרת באופן רציף מדדי ביצוע מרכזיים כדי לקבוע את הבריאות ברשת .הפרמטרים הנבחנים הם:
 :Jitterמדד זה מבטא את השוני בזמן השיהוי שקיים בין חבילות מידע מגיעות .משתמשי לפעמים בדרך כלל
מרגישים פערים שונים בגודלם זה מזה ברצף הדיבור של אדם המדבר בצד השני ,ולפעמים קיימים צלילים
שמפריעים לשיחה ,יחד עם איבוד של סינכרון .תופעה זו מנוטרת.
( Latencyזמן איחזור) :השיהוי הנמדד הוא הזמן שלוקח לקולו של האדם המשוחח להגיע אל אוזנו של האדם
השני .זמן האחזור של הרשת מוסיף לעיכוב בהעברת הקול ,וזה יוצר לפעמים פערים גדולים המפריעים לשיחה.
איבוד חבילות מידע :זהו
מדד על המידע האובד
במהלך העברתו ממשאב
אחד לאחר ברשת.
Mean Opinion ( MOS
 :)Scoreה codec -של ה-
 Jitterמכריע מה תהיה
איכות התנועה של ה-
 VoIPוכל  codecמספק
איכות דיבור מסויימת .ה-
 MOSהוא סוג מדידה
מוסכם ל codecs -של
צליל ונמדד בסולם של 1
עד ( 5מאיכות ירודה
לאיכות מושלמת).

איך זה עובד?
תוכנת  OpManagerנשענת בעיקר על  Cisco's IP-SLAלניטור  ,VoIPלפיכך צריך כי המכשיר יהיה נתב מסוג Cisco
ושיופעל עליו סוכן מסוג .IPSLA
 ,Cisco's IPSLAשהוא כלי לניטור אקטיבי של תוכנת  ,Cisco IOSמאפשר מדידה של הפרמטרים שצוינו קודם כדי
להבטיח שה SLA -שלך ( )service-level agreementמתקיימים.
 Cisco IP SLAמספק לך פעולה של  )User Datagram Protocol( UDP jitterבמקום שבו חבילות מידע של UDP
נשלחות ממכשיר אחד (מכשיר המקור) למכשיר אחר (מכשיר היעד) .זה מדמה את התנועה אשר באמצעותה
קובעים מהו ה( jitter -השיהוי) ,ה , round-trip-time-איבוד חבילות המידע וזמן האחזור ( .)latencyמידע זה
נאסף לאורך מדידות רבות לאורך זמן מוגדר כדי לזהות מהם ביצועי הרשת במועדים שונים במהלך יום או על פני
מספר ימים .המנטר של ה VoIP -אוסף מידע חיוני אשר מסייע לך להבין מהי הבריאות של רשת ה VoIP -שלך .כך
יש בפניך את המידע הנחוץ כדי לבצע הערכה של ביצועי הרשת ,לטפל בבעיות ולהמשיך ולנטר באופן רציף.

הוספת מוניטור חדש ( Adding a
:)New VoIP Monitor
כשאתה רוצה לבדוק חיבור
מהמשרד שלך למיקום אחר ,אתה
צריך נתב  Ciscoבגרסה 12.4 IOS
או יותר ,בכל קצה.
הגדרות שיחה וטמפלטים לערכי
סף ( Configuring call settings
:)and threshold template
הגדרות שיחה :הגדר טמפלט
(תבנית) עם הגדרות ה.VoIP -
הטמפלט ישמש לניטור הביצועים.
אתה יכול להגדיר ערכי סף
( )thresholdכך שהפרמטרים
למדידת ביצועי ה VoIP -יתאימו
יותר ל SLA -החלים בחברתך
(.)service-level agreement
התראות ("אזעקות") מופעלות
בהתבסס על ערכי הסף שהוגדרו
כך שאתה יכול לבצע פעולות
מתקנות בזמן.

תצוגות עסקיות ()Business Views in VoIP Monitor
בניטור של  ,VoIPתצוגה עסקית תאפשר לך לקבל מבט כולל מהו הסטטוס
של מכשיר ושל נתיב שיחה בין מכשירים .בכל פעם שנוצר ניטור חדש ל-
 ,VoIPנוצרת אוטומטית גם תצוגה עסקית מתאימה עם תמונת רקע ועם
סימלי המכשירים .אתה יכול לשנות את תמונת הרקע ואת הסמלים של
המכשירים לפי הצורך .בתצוגה העסקית ,חלוף עם העכבר על פני סמל של
מכשיר או על פני שם IP/של נתיב שיחה ,כדי לצפות בנתונים מפורטים
יותר .לחץ על סימן של מכשיר או של נתיב שיחה כדי לפתוח את דף תמונת
המצב של אותו מכשיר.

נתיבי השיחה הפעילים ביותר ( Viewing Top
:)10 Call Paths
באמצעות כלי הניטור של  VoIPאתה יכול
לראות מהם עשרת נתיבי השיחה הכי פעילים
מבחינת ( Jitterשוני בזמן השיהוי)Latency ,
(זמן איחזור) ,איבוד חבילות מידע וMOS -
( .)Mean Opinion Scoreזה מספק לך מבט
מהיר על המצב ומאפשר לך לבצע פעולות מנע
מתאימות.

צפיה בהתראות (:)Viewing VoIP Monitor Alerts
אתה יכול לצפות בהתראות אשר נוצרו תוך כדי ניטור הWAN-
( .)wide area networkכל ההתראות מסודרות ברשימה עם
שם המשאב ,תוכן ההודעה ,סטטוס של המכשיר ,שם טכנאי,
קטגוריה של מכשיר ,יום ושעה .אם תלחץ על ההתראה תוכל
לראות את כל ההסטוריה שלה.
צפיה בדוחות הניטור
( Viewing VoIP Monitor
:)Reports
דוחות הניטור של  VoIPמציגים
בפניך מטריצות עבור ה,Jitter -
 MOSוכו' ,כדי שתוכל לעמוד על
הבריאות של רשת הVoIP -
שלך.

WAN Monitoring
ניטור הWAN-
ניטור ה)wide area network( WAN-
בתוכנת  OpManagerהוא מודול מסוג
 add-onשדורש רשיון כדי להיות
מופעל .כלי הניטור של ה WAN-מנטר
את הזמינות של של כל חיבורים
( )linksשב ,WAN-את הRound Trip -
)( Latency ,Time (RTזמן איחזור),
ואת הנתונים בנוגע לתנועה (.)Traffic
התראות ("אזעקות") מופעלות כאשר
ערכי הסף שנקבעו ( )thresholds
מופרים ,וכך האדמיניסטרטור יכול
לגשת ולטפל בבעיה.

הגדרות לניטור ה:)Configuring WAN Monitor( WAN-
תוכנת  OpManagerמתבססת על  Cisco’s IP-SLAלניטור ה WAN-ולכן הדרישות המקדימות הן שהמכשיר צריך
להיות נתב ( Cisco )Routerושיופעל בו סוכן של  .IPSLAכמעט כל הנתבים של סיסקו מאפשרים פעולה של סוכן
 IPSLAוהתמיכה היא ממהדורת  IOS 12.3ומעלה .תוכנת  OpManagerמשתמשת ב SNMP -כדי לבקש ()query
מהנתב של סיסקו את המידע על הביצועים של הלינק .אין חובה כי תהיה לך היכרות עם  ,IPSLAאתה רק צריך
לומר לתוכנת  OpManagerאילו לינקים אתה מעוניין לנטר .תוכנת  OpManagerמספקת אשף קונפיגורציות
אינטואיטיבי כדי לסייע לך לבצע את הקונפיגורציות לכל הפרמטרים של  IPSLAלניטור בריאות ה.WAN -

תצוגות עסקיות ( Business
:)Views in WAN Monitor
בעת ניטור ה,WAN-
התצוגה העסקית
( )Business Viewsמסייעת
לך לדעת מהו הסטטוס של
המכשיר ושל הקישור בין
המכשירים ב WAN-במבט
חטוף אחד .בכל פעם
שנוצר מנטר חדש ל,WAN-
נוצרת גם תצוגה עסקית
שלו באופן אוטמטי עם
תמונת רקע ואייקונים .אתה
יכול לאחר מכן לשנות את
תמונת הרקע ואת
האייקונים של המכשירים
לפי הצורך.

צפיה בהתראות ( Viewing WAN
:)Monitor Alerts
אתה יכול לצפות בכל ההתראות
("אזעקות") אשר נובעות מהמנטר של ה-
 WANבצורה מרוכזת .כל ההתראות
מסודרות ברשימה עם הפרטים על מקור
ההתראה ,תוכן ההתראה ,הסטטוס של
המכשיר ,הטכנאי המטפל ,הקטגוריה של
המכשיר ,תאריך ושעה .כשאתה לוחץ על
ההתראה תוצג בפניך כל ההסטוריה שלה.

דוחות ( Viewing WAN Monitor
:)Reports
הדוחות על ניטור הWAN -
מאפשרים לך לקבל דיווחים על
הפרות של ערכי הסף שקבעת ל-
 ,RTTמגמות ב ,RTT -מיהם ה-
 pathsעם ה RTT-הכי גבוה ועוד.
כך תוכל לקבוע את הבריאות של
הקישורים של ה.WAN -

NCM (Network Configuration Management) Plug-in
התוסף NCM Plug-in
זהו תוסף אשר מהווה פתרון שלם לניהול של שינויים ברשת ושל קונפיגורציות .הוא מאפשר ביצוע קונפיגורציות
למכשירים של יצרנים שונים ,ניטור מתמשך של שינויים בקונפיגורציות ,התראות על התרחשות שינויים ,תיעוד
מקיף של הפעולות אשר בוצעו ,איחזור בטוח ופשוט של קונפיגורציות ,אוטומיזציה של משימות ( )tasksשל
קונפיגורציות ודוחות מעמיקים.
התוסף  NCM plug-inמנהל מכשירים
ברשת כגון מתגים ,נתבים,Firewall ,
נקודות גישה אלחוטיות ,מכשירי גישה
אינטגרטיביים ועוד ,של יצרנים שונים.
התוסף מייבא את פרטי מכשירי הרשת
מ ,OpManager -בונה בסיס מידע של
המצאי ומאפשר לאדמיניסטרטור
לשלוט על ביצוע ההגדרות למכשירים
מנקודה מרכזית אחת .היתרון הנוסף
עם  NCMהוא שאין צורך להגדיר שוב
משתמשים ושרתי דואר ,מפני
שהקונפיגורציות שבוצעו בתוכנת
 OpManagerמספיקות.
הגדרה:
NCM = Network Configuration
Management

NetFlow Analyzer (NFA) Plug-in
NetFlow Analyzer Plug-in
התוסף NetFlow Analyzer plug-in :מציע פתרון מלא לביצוע אנליזה מעמיקה של התנועה (הטראפיק) ברשת
שלך.
התוסף משתמש בזרם (  netflow, sflow, jflowוכו') המיוצא ע"י המכשירים ,כדי לזהות את התנועה הנוצרת על
ידם .התוסף של  NetFlow Analyzerמספק לך את המידע המפורט על רוחב הפס ( )bandwidthאשר הרשת
משתמשת בו ומאפשר לך לרדת לעומקם של של יישומים ספציפיים ,פורטים ,משתמשים ועוד ,אשר צורכים יתר
על המידה ואשר יוצרים נזק .כמו כן ,אתה יכול להנפיק דוחות מפורטים על דפוסים קיימים ברוחב הפס
( )bandwidth patternsולקבל החלטות לגבי תכנון הקיבולת (.)capacity

IPAM (IP Address Management ) Plug-in
התוסףIP Address Management (IPAM) Plug-in :
התוסף  IPAM plug-inעוזר לך לזהות האם כתובת  IPכלשהי היא כרגע זמינה או לא ברשת שלך .התוסף IPAM
 plug-inסורק באופן תקופתי את הרשת המשנית ( )subnetומציג את הנתונים בנוגע לזמינות של כתובות הIP-
ברשת משנית זו .זה עוזר לך לזהות האם  IPמסויים כבר תפוס או פנוי .התוסף  IPAM plug-inגם כולל כלי למיפוי
מתגי פורט ( )Switch Port Mapperאשר עוזר לך לזהות את הפורט של המתג אשר מכשיר מחובר אליו ובכך קטן
הצורך לאתר באופן ידני את הכבלים של הרשת .ממפה המתגים של הפורטים מגלה את המכשירים המחוברים
לכל פורט של כל מתג .הדבר נותן לך יכולת לקבל את הסטטוס של  IP, MAC, VLANואת הזמינות של פורטים.
מאחר שזהו גילוי בזמן אמת ,אתה יכול גם לצפות בסטטוס התפעולי ובמהירות של כל פורט.

)Applications Monitoring Plug-in (APM
התוסף (Applications Monitoring Plug-inתוסף ניטור האפליקציות) הוא אפליקציה מקיפה לניטור תוכנה ,אשר
מסייע לעסקים לעקוב אחר הביצועים של יישומים קריטיים ולפיכך מבטיח את הזמינות הגבוהה שלהם ( high
 .)availabilityזה עוזר לנטר את הביצועים של רכיבים מגוונים באותו יישום ,וכך אתה יכול להסיק מסקנות ברורות
במקרה של הפסקות עבודה .כך ,מובטח שירות איכותי למשתמשי הקצה של היישומים.
התוסף של ניטור היישומים מציע דוחות מוכנים ( )out-of-the-boxליותר מ 50-יישומים כגוןOracle, SAP, :
 Sharepoint, Websphereורבים נוספים.

CMDB (Configuration Management Data Base) Plug-in
התוסףCMDB Plug-in :
( Configuration Management
 )Data Baseמציע לך ראייה
מעמיקה של כל הנכסים שלך
בסביבת ה .IT-הוא מרכז עבורך
בנקודה אחת מידע על כל פריטי
התצורה שלך ( CI = Configuration
 ,)Itemsכולל המאפיינים שלהם
ומערכות היחסים שלהם עם
הרכיבים האחרים ,ולפיכך אתה
יכול להבטיח את העבודה שלהם
ואת זמינותם .פריטי התצורה
יכולים להיות חומרה ,תוכנה,
מסמכים ,שירותים עסקיים וגם
אנשים בחברה שלך.

באמצעות התוסף של  ,CMDBתוכנת
 OpManagerעוקבת אחר כל פריטי
התצורה בסביבת ה IT-שלך ,ממפה
את מערכות היחסים בין פריטי
התצורה השונים ועוזרת לך לצפות
את ההשפעה של פריט תצורה כלשהו
על סביבת ה IT-לפני שאתה מבצע
שינוי כלשהו .המפה החזותית ב-
 CMDBמספקת מבט מעמיק על
מערכות היחסים בין פריטי התצורה
השונים ,וזה עוזר לך להבין את יחסי
התלות שקיימים ביניהם .עכשיו אתה
יכול לנהל את כל רכיבי הIT -
בהתבסס על כמה החשיבות שלהם
מכריעה וקריטית מבחינה עסקית.

בניית מודל ויזואלי למרכז הנתונים
Datacenter Visual Modeling
תוכנת  OpManagerמציעה תוסף ,הראשון בתחומו בתעשיה ,המאפשר בניית מודל ויזואלי ()visual modeling
והצגת תמונה וירטואלית של ריצפת מרכז הנתונים שלך (ה )floor -ושל המדפים שבו (ה .)racks -מצג זה ישובץ
בתוך מסכי ה )network operations center( NOC -שלך לצורך ניטור הבריאות לאורך כל היממה.
ריצפת מרכז הנתונים בתלת מימד ( 3D
:)Datacenter Floor
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך ליצור
תעתיק מדוייק של מרכז הנתונים שלך
בתלת-מימד ,כולל כל המדפים שבו.
התצוגה התלת מימדית היא דינמית והיא
מציגה את סטטוס הבריאות של
המכשירים בכל מדף בזמן אמת .כל
תקלה או בעייה בביצועים מעוררת
"אזעקה" המסווגת לפי קוד של צבעים.
כשאתה לוחץ על המכשיר בעל התקלה
בתוכנת  OpManagerאז אתה יכול לרדת
לעומקם של הנתונים לגבי אותו מכשיר
ספציפי.
כדי ליצור מודל תלת מימדי של רצפת מרכז הנתונים ,אתה קודם תיצור מדפים וירטואלים עם כל המכשירים
המאכלסים אותם ותמקם את המדפים על גבי הריצפה התלת מימדית של ריצפת מרכז הנתונים הוירטואלי .זה
קל מאוד לבנות ממדפים אלו את המודל התלת מימדי של ריצפת מרכז הנתונים שכן כל שעליך לעשות הוא
לגרור ולשחרר ( )drag-n-dropאת המדפים על גבי ריצפת מרכז הנתונים.

בונה המדפים (:)Rack Builder
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך
ליצור מדפים ( )racksוירטואליים עם
המכשירים המאכלסים אותם .המדף
מראה את סטטוס הבריאות בזמן
אמת של המכשירים הפרוסים עליו.
כל תקלה או בעיה בביצועים מוארת
בצבע על פי קודי-צבע שנקבעו .אתה
יכול ללחוץ על המכשיר התקול כדי
לראות את כל הנתונים על מכשיר זה
וכדי לבצע אנליזה של הביצועים ושל
מהות התקלה.

ניתוח סיבת השורש
)Root Cause Analysis (RCA
להגיע אל לב העניין במהירות
כאשר פותרים תקלות ברשת ,עצם התהליך של הגעה לסיבת השורש של הבעיה גוזל את מרבית הזמן .התוסף
של "ניתוח סיבת השורש" ) (Root Cause Analysis - RCAמצביע על הסיבה מדוע דבר מה ארע .אתה מקבל בגרף
אחד את כל הארועים שנאספו על ידי כל התוספים ( )Plug-insשל תוכנת  .OpManagerכשזה קורה ,אז הארועים
שנקלטו בכל אחד מהתוספים מובילים את צוות ה IT-אל סיבת השורש .זה הוא למעשה גרף מאוחד המציג את
התלות והקשר שבין הארועים השונים אשר התרחשו ברשת שלך .כאשר ארוע כלשהו מתרחש ,ההשפעה שיש
לו על תוספים אחרים ועל ההתנהגות שלהם יכולה להיות מאובחנת בקלות באמצעות גרף מאוחד זה.

התלות ההדדית בין התוספים השונים ב-
 OpManagerואפקט ההשפעה ( rippling
 )effectשנוצר כאשר שינוי אחד יכול
להוביל בעצמו לעוד שינויים ,בא לידי
ביטוי בגרף זה ,כך שניתן להתמקד
בסיבת השורש מהר יותר.

)SIEM Plug-in for OpManager (EventLog Analyzer
התוסף  SIEMמאפשר לך לנהל יומנים ( )logsשהופקו על ידי המחשבים ,לנטר את
השלמות של הקבצים ,לערוך בחינה פורנזית ביומן (ב ,)log-לנטר משתמשים עם
הרשאות מיוחדות ,להיות בהתאמה להנחיות רגולטוריות של תקנות ,חוקים
ונהלים שונים המקובלים היום (כגון )HIPAA, GLBA, PCI-DSS, SOX, FISMA :וכן
להנפיק בין-רגע מגוון רחב של דוחות.

הגדרה:
SIEM = Security
information and event
management
מושג זה מתאר מוצרי
תוכנה ושירותים
המשלבים ניהול של
אבטחת המידע ()SIM
וניהול של ארועי אבטחה
(.)SEM

OpStor Plug-in for OpManager
התוסף  OpStorמאפשר לך לנטר את מכשירי האחסון שלך כגון מערכים של אחסון ( ,)Storage Arraysמתגי
פבריק ( ,)Fabric Switchesספריות של קלטות ( ,Tape Drives ,)Tape Librariesשרתים מארחים ()Host servers
וכרטיסי  Host Bus Adaptersשל כל היצרנים המובילים בתעשייה .התוסף מספק מבט מאוחד על סביבת
האחסון יחד עם דיווחים יעילים אשר מגבירים את הניראות ומפחיתים את משך הזמן שלוקח לאתר תקלות.
תחזית של קיבולת האחסון מסייעת לך לצפות את צרכי האחסון העתידיים באמצעות ניתוח השימוש והמגמות
שבטראפיק .בנוסף ,תוסף ה OpStor -מספק מפה טופולוגית ,גרפים בזמן אמת ודוחות מגוונים על השימוש
במשאבים ,על הזמינות של המכשירים ועל המגמות בביצועים.

אינטגרציה עם יישומים נוספים מבית ManageEngine
Integrating with Other ManageEngine Applications
אינטגרציה עם NetFlow Analyzer
תוכנת  OpManagerיכולה ליצור אינטגרציה עם
התוכנה לניטור תנועה (טראפיק) ברשת ששמה
 .Netflow Analyzerזוהי תוכנה שגם היא מבית היצרן
 ,Manageengineוהיא מספקת דוחות מפורטים על
התנועה.

אינטגרציה עם ServiceDesk Plus
אם מותקנת אצלך ברשת תוכנת ,ServiceDesk Plus
אתה יכול באופן אוטומטי ליצור קריאות שירות ולפתוח
תקלות ( )trouble ticketsמתוך תוכנת  OpManagerבגין
תקלות ספציפיות ברשת .ואז ,בנוסף לשיחת מיילים,
 ,SMSאו יצירת התראה על התקלה ,אתה יכול גם
לעקוב אחר תקלה זו בתוכנת .ServiceDesk Plus

אינטגרציה עם DeviceExpert
תוכנת  OpManagerיכולה לבצע אינטגרציה עם תוכנת
 ,DeviceExpertשהינה פתרון לשינויים ברשת ולניהול
הקונפיגורציות למכשירים ברשת .הגדרות של מכשירים
כגון נתבים ,מתגים ו Firewall -יכולים להיות מנוהלים
באמצעות פתרון זה .כאשר מבצעים אינטגרציה עם
 ,OpManagerאתה יכול לנטר את המכשירים ואת
המשאבים שלהם כדי לעקוב אחר הביצועים ,וכדי לנהל
את השינויים ואת ההגדרות על פני מכשירים אלו.

אינטגרציה עם Firewall Analyzer
תוכנת  OpManagerיכולה לבצע אינטגרציה עם
 ,Firewall Analyzerאשר הינה יישום אינטרנט
לניתוח יומן ה Firewall -ולהנפקת דיווחים.
אינטגרציה זו מאפשרת לך לנטר את האבטחה
בשרת ,את התנועה (טראפיק) ,ואת השימוש ברוחב
הפס באופן מעמיק.

אינטגרציה עם ITPulse
 ITPulseהיא רשת חברתית
פרטית אשר נוצרה באופן ייחודי
עבור  .ITעם  ITPulseאתה יכול
לפתוח בשיחה ולשתף במאמרים
ובסרטוני וידאו.
היתרונות באינטגרציה :כאשר
התראות ("אזעקות") נקלטות
לטיפול על ידי טכנאי ,או כשטכנאי
מסויים חדל מלהיות אחראי
עליהם ,או כאשר נסתיים
בהצלחה הטיפול בהתראה ,אז
הדבר מתפרסם על הקיר
של  .ITPulseחברי  ITאחרים
יכולים לראות סטטוסים אלה
ויכולים לדון בהתראה או לצפות
בנתונים שלה מתוך תוכנת
 ITPulseעצמה.

שירותים וכלים נוספים
Other Utilities and tools
התחזוקה שאתה מגדיר לבסיס הנתונים (:)Configuring Database Maintenance
כדי להכין גרפים וכדי להנפיק דוחות ,תוכנת  OpManagerאוספת מידע מהמכשירים המנוהלים בתדירות קבועה.
כברירת מחדל ,תוכנת  OpManagerמצרפת את כל הנתונים שהיא אוספת לקבוצות של שעה .כל הנתונים של
תום השעות מתאספים יחד למדידה יומית כוללת בסוף כל יום .מידע זה ישמש לגרפים ולדוחות.
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לשמר את בסיס הנתונים עם המידע החיוני לך .כברירת מחדל ,המידע הבסיסי
המפורט יישמר למשך  7ימים ,המידע פר שעה יישמר למשך  30ימים והמידע פר יום ישמר למשך  365ימים.
לאחר המועד הרלוונטי ,בסיס הנתונים ינוקה באופן אוטומטי.

מיתוג מחדש ( Rebranding
:)OpManager
אופציית המיתוג מחדש
( )Rebrandingמאפשרת לך
להחליף את הלוגו של OpManager
אשר מופיע ב web client-ובדוחות
המונפקים ,בלוגו של החברה שלך.
אתה יכול גם לשנות את שם המוצר,
שם החברה ומידע הנוגע לזכויות
יוצרים.

תיזמון השבתה (:)Scheduling Downtime
תחזוקה שוטפת של מכשירים ברשת הינה חלק בלתי נפרד מניהול הרשת .יתכן שתרצה לבצע פעולות תחזוקה
בסוגי מכשיר מסויימים בתדירות קבועה כלשהי .אם מכשירים אלו מורחקים מן הרשת ,או אם הם מכובים
ומודלקים מחדש ( )rebootאז אתה תראה "אזעקות" המתריאות על כך שהמכשיר אינו זמין או שהיישומים שעליו
אינם זמינים .מאחר והמכשירים אינם זמינים כאשר תוכנת  OpManagerמנסה לנטר אותם (מפני שהם נותקו
מהרשת למטרות תחזוקה) ,אזעקות בלתי נחוצות מופעלות .כדי למנוע מהמכשירים להיות מנוטרים בזמן ביצוע
פעולות התחזוקה ,אתה יכול לקבוע ולתזמן משימת תחזוקה ( )maintenance taskעבור מכשירים אלו.

תזמון דוחות
( Scheduling
:)Reports
תוכנת
OpManager
מאפשרת לך
לתזמן יצירת דו"ח
חדש או לקבוע מתי
יונפק מחדש דו"ח
שכבר קיים.

MIB Browser
כלי הדפדפן של  MIBהוא דפדפן
 SNMP MIBמלא ,אשר מאפשר לך
לטעון ולגלוש ב MIB -וכן מאפשר לך
לבצע את כל הפעולות הנוגעות ל-
 .SNMPאתה יכול גם לצפות במידע
הזמין ע"י סוכן ה SNMP -אשר רץ על
המכשיר המנוטר ולבצע במידע זה
פעולות .כלי דפדפן ה MIB -כולל את
האפשרויות הבאות:
• לשמור את ההגדרות של דפדפן ה-
.MIB
• לטעון ולצפות במודולים של MIB
בעץ ( )treeשל ה.MIB-
•
•
•
•
•

לסייר בעץ של ה MIB -כדי לצפות בהגדרות של כל  nodeלאובייקט
ספציפי המוגדר ב.MIB -
לבצע את הפעולות הבסיסיות של SNMPכגון GET, GETNEXT, GETBULK
ו.SET -
תמיכה בבקשות מסוג  .multi-varbindאופציה זו זמינה רק ב.Java client -
לקבל בזמן אמת את הנתונים של  SNMPבגרף .הגרף הוא מסוג של קו או
מסוג של עמודות .אופציה זו זמינה רק ב.Java client -
ניתן להטעין את ה MIB -עם ההפעלה של המערכת .אופציה זו זמינה רק
ב.Java client -

הגדרות:
MIB = Management Information
Base
(בסיס נתונים המשתמש לניהול ישויות
ברשת תקשורת).
SSNMP = imple Network
Management Protocol
(פרוטוקול אינטרנט סטדנרטי לניהול
מכשירים ברשתות  .IPמכשירים
התומכים ב SNMP -הם בד"כ נתבים,
מדפים של מודמים ועוד).

מפת הקישורים בין המתגים (:)Switch Port Mapper
תוכנת  OpManagerמציגה את הקישוריות בין המתג ( )switchלבין מכשירים אחרים המחוברים לרשת במפה
המכונה ."Switch Port Mapper" :אתה מקבל את הפרטים על המכשירים המחוברים למתג ,למשל :כתובת MAC
של המכשיר ,כתובת  IPשלו ושמות .DNS
אתה צריך לספק פרטים כגון  community stringומספר הפורט של המתג ,ולעיתים גם את פרטי השרת או הנתב
שמכילים את פרטי שכבה (.3 )layer

אבחון (:)Diagnostics
אופציה זו עוזרת למשתמש לזהות את המנטרים של השרת אשר אינם מגיבים ,על פני כל השרתים .במקום לעבור
על כל דפי-התצוגה של כל מכשיר ומכשיר בתוכנת  ,OpManagerיש לך תצוגה מאוחדת של של המנטרים
הבעייתיים ושל השרתים שלהם .שם תוכל לראות רשימה של כל הפרוטוקולים הזמינים אשר המנטרים הוסיפו .אם
אתה בוחר פרוטוקול כלשהו ,אז אתה מקבל רשימה של כל השרתים ושל המנטרים שלהם אשר אינם מגיבים.
קיימת גם אפשרות שנקראת( Consecutive Time :זמן רציף) המאפשרת למשתמש לבחור את  Xהפעמים
האחרונות שהניטור הראה כי המדדים אינם מגיבים .אם למשל אתה בוחר  ,5אז אתה מקבל תצוגה רק של
המנטרים אשר לא הגיבו במהלך  5הבדיקות האחרונות שבוצעו.

דוחות
Reporting
לוחות מחוונים ( )Dashboardsודוחות מפורטים עוזרים לך לקבוע מהם הביצועים של הרשת שלך .תוכנת
 OpManagerמאפשרת לך לייבא את הדוחות לפורמטים שונים של קבצים כגון  PDFאו  .XLSאתה יכול גם לתזמן
את הדוחות ,כך שהם ייערכו באופן אוטומטי ,יישלחו אליך במייל או יפורסמו בתוך התוכנה  .OpManagerהדוחות
הקיימים כברירת מחדל בתוכנה כוללים את הדוחות שלהן:
דוחות על המערכת
( :)Systemדוחות מקיפים על
כל הפעילות הנוגעת למערכת
על פני כל המכשירים ,כגון כל
הארועים ( ,)Eventsכל
הארועים שקשורים להשבתה
של המערכת (,)Down Events
 ,SNMP Trap Logיומן
הארועים של חלונות ,יומן
ניטור הביצועים ,התראות אשר
התעוררו ,פרוט השעות
והימים שבהם רכיב כלשהו לא
פעל ,מהם המועדים הצפויים
ליצירה אוטומטית של דוחות
ע"י  ,OpManagerכל האזעקות
שהיו וכל האזעקות שנגעו
לרכיבים שלא פעלו.

דוחות על הבריאות ( )Healthועל
הביצועים.
דוחות על הזמינות ועל זמן התגובה.

 :WAN Monitorsדוחות מפורטים על הפרות ערכי הסף שקבעת ל ,RTT-מגמות ב ,RTT-זמינות הקישורים ()Links
וסטטיסטיקות על הנתיבים ( )pathsעם הכי הרבה הפרות של ערכי הסף שקבעת ל.RTT-
דוחות על ניטור ה-
 :VoIPדוחות על ה-
RTT ,MOS ,Jitter
ועוד.
(הערה :אופציה לייצוא
דוחות WAN
 MonitorsוVoIP-
לאקסל אינה זמינה
כרגע).

מבט מאוחד על בריאות המכשירים ( Viewing Device Health
:)Report at a Glance
בריאותו ( )healthשל מכשיר ברשת שלך יכולה להיות מושפעת
ממשאבים ( )resourcesשונים במכשיר עצמו .לדוגמא ,המכשיר
יושפע לרעה מכך שהחומרה אינה מספקת ,מכך שקיים ניצול
גבוה של המשאבים ,מכך שיותר מדי תהליכים רצים במערכת
הזו ,או מכך שיש יותר מדי תנועה (טראפיק) יוצאת ונכנסת.
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לראות את הביצועים של כל
המשאבים של המכשיר במבט אחד כולל .כך אתה יכול לפתור
בעיות בצורה מהירה ביותר.
דוחות בתצוגה עסקית
( Business View-based
:)Reports
תוכנת OpManager
מספקת לוח מחוונים
()Dashboard
אינטואיטיבי לתצוגה
עסקית .כך אתה יכול
לאתר את סיבת השורש
לתקלות במהירות.

צפיה בדוחות על הממשקים ( Viewing
:)Interface Reports
הדוחות על הממשקים מסייעים לך לקבוע מה
מצב הבריאות של הממשק .אתה מקבל
דוחות מפורטים על תנועה נכנסת ויוצאת ,על
תקלות וביטולים ()Errors and Discards
בכניסה וביציאה ,דו"ח על רוחב הפס ועל
הפסקות ועוד .הדוחות יכולים להיות מיוצאים
לפורמט של  ,PDFלהיות מודפסים או להשלח
באי-מייל.

יצירת דוחות חדשים (:)Creating New Reports
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך ליצור דוחות חדשים
לפי צרכיך ,לשמור אותם ולהנפיק אותם מחדש בכל
פעם שאתה מעוניין בכך.

עריכת דוחות (:)Editing Reports
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך לבצע עריכה לדו"ח
אשר מונפק ,בכדי לחדד אותו על פי פרמטרים
ספציפיים ,על פי מכשירים או לפי תקופת זמן כלשהי.

העתקת דוחות (:)Copying Reports
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך להעתיק דו"ח
שהופק כדי לשמור את הפרמטרים שכבר הגדרת
כתבנית (טמפלט) ואז לבצע בו שינויים קטנים ולשמור
אותו כקובץ חדש.

הגדרת דוחות מועדפים ( Configuring Favorite
)Reports
עם תוכנת  OpManagerאתה יכול לסמן את הדוחות
אשר אתה משתמש בהם הכי הרבה כ"-מועדפים" .הם
יופיעו ברשימת הדוחות המועדפים בקטגוריית הדוחות.

REST API
תוכנת  OpManagerמאפשרת לך להשתמש ב REST API -כדי להוסיף וכדי לאחזר מידע מתוך  .OpManagerעם
שימוש ב API -אלו ,אתה יכול ליצור אינטגרציה בין  OpManagerלבין שירותי ניהול  ITאו תוכנות Service Desk
אחרות ,המיוצרות על ידי חברות אחרות (צד-שלישי) כלשהן.
איך פועל  REST APIשל ?OpManager
ה API-עובד עם מפתח ( .)API keyהמפתח הוא ייחודי עבור כל חשבון  OpManagerומועבר כפרמטר בכל בקשה
של  APIהנעשית.

הגדרות:
= REST
Representational state
transfer
מתייחס לארכיטקטורה
של רשת האינטרנט,
כשמתכוונים לאוסף של
תנאים המוחלים על
רכיבים ,על מחברים
( )Connectorsועל חלקים
של מידע בתוך מערכת
היפר-מדיה.
API = Application
programming interface

Enterprise-Class Scalabilities
OpManager Enterprise Edition
מהדורת  Enterpriseשל תוכנת  OpManagerבנויה כך שניתן לשנות את קנה המידה של הניטור ברשת בהתאם
לצרכים המשתנים של ארגונים גדולים .ארכיטקטורה המבוססת על בדיקה מנקודה מרכזית אחת מאפשרת לשנות
קנה מידה כאשר החברה גדלה ומתרחבת ,מבלי לסכן את מהימנות הנתונים .באמצעות  OpManagerמהדורת
 Enterpriseאתה יכול לנהל מיקומים מרוחקים ( )remote locationsרבים .זה מאפשר לך לפצל את המנוע המבצע
את הבדיקות ( )polling engineעל ידי הוספת מנטרים נוספים לצורך ניטור הרשת של החברה.
השרת המרכזי בנוי כך שיספק את הניראות
הנדרשת ברשת על פני מיקומים שונים ,ישנה את
קנה המידה שלו בקלות ,ימזג וידווח על בריאות
הרשת על פני בודקים מרוחקים ( remote
 )probesמרובים.

ניטור מרחוק (:)Remote Monitoring
הבודקים המרוחקים ( )remote Probesבנויים כך שהם יעבדו אפילו מעבר ל Firewalls -ומאחורי שרתי פרוקסי ,כך
שהאדמיניסטרטור יכול לנטר גם רשתות רחבות המפוצלות מבחינה גאוגרפית .הבודק ( )Probeהפרוס בכל אתר
מבצע את כל המשימות המופנות לרשת כגון גילוי ,מיפוי וניטור תקלות כדי לדווח בחזרה לשרת המרכזי הממוקם
במרכז התפעול או במרכז הנתונים (.)Operating Center/ NOC (network operations center)/ Datacenter

אפילו אובדן קשר ( connection
 )lossבין השרת המרכזי לבין
השרת הבודק לא יוביל לאיבוד
מידע .המידע מאוחסן באופן מקומי
בבסיס המידע של הprobe-
הבודק ,ונשלח לשרת המרכזי
ברגע שהקשר חוזר .ארכיטקטורה
מפוצלת זו מבטיחה כי המידע
תמיד יהיה מהימן ב.100%-

נטר את ה IT-מכל מקום!
…Monitor IT on the move
אפליקציה לIphone-
האפליקציה של  OpManagerלאייפון היא קלה
(  )lightweightומאפשרת לך לנטר את
הביצועים של סביבת ה IT-שלך מכל מקום בו
אתה נמצא .להלן המידע אשר אליו תוכל
לגשת באמצעות האפליקציה:
• "אזעקות".
• ביצועים של מכשירים.
• רשימת מכשירים שאינם פועלים כעת.
• הבריאות של כל תשתית ה.IT-
• תצוגות עסקיות המראות את בריאות
המכשירים.
ניתן להוריד את האפליקציה לiphone-
בחינם מכאן:
https://itunes.apple.com/us/app/opmanag
er/id561926637?mt=8
כיצד משתמשים :לאחר התקנת האפליקציה,
הזן את שם השרת ואת ה port-עליו רצה
תוכנת  .OpManagerכבה את HTTPS mode
אם אתה לא מריץ את  OpManagerבHTTPS -
 .modeלחץ על כפתור ה.Login -

אפליקציה לiPad-
עם האפליקציה של  opmanagerל iPad -אתה יכול
להשאר מחובר לסביבת ה IT-שלך בכל זמן ולפתור
בעיות בביצועים ברגע ,מכל מקום.

•
•
•
•

•
•

לוחות מחוונים ( )dashboardsניתנים להתאמה
אישית.
צפה בזמינות ובביצועים של סביבת ה IT-שלך.
דע מה הם ה"אזעקות" אשר התעוררו לאחרונה.
תקן תקלות עם כלים מגוונים כגון trace ,ping
 ,routeוהתהליך של זרימת עבודה אוטומטית
(.)Workflow Automation
תמיכה בהתחברות לאקטיב דיירקטורי.
סריקה של ,Quick Response Code( QR code
מטריקס ברקוד דו מימדי).

ניתן להוריד את האפליקציה ל iPad -בחינם מכאן:
https://itunes.apple.com/us/app/opmanager-foripad/id794920026?mt=8

אפליקציה למכשירי :Android
האפליקציה של  OpManagerמאפשרת לך להיות ער בכל עת לביצועים
של רשת ה IT-שלך באמצעות מכשיר האנדרואיד שלך.

ניתן להוריד את
האפליקציה לAndroid -
בחינם מכאן:
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.manageengine.opm

OpManager פרסים והכרה בינלאומית בתוכנת
Awards

Readers’ choice
2nd Runner Up – 2013.

Network Management
IT Products and Services for
Enterprise (Large) & (Medium)

Network Computing Awards
Finalist - 2013

Network Management Solution
– Finalist.

Network Management Solution – Winner.

Best of Show Award 2012 Finalist
- INTEROP TOKYO June 2012

Readers’ choice
2nd Runner Up – 2010

Best Systems
Management Solution

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

לקוחות  OpManagerבישראל
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 בעולםOpManager לקוחות

Automobile/Aviation
• Alesayi Motors
• Astraeus
• Cooper Standard Automotive
• Hastings Deerings Australia Limited
• IdleAire Technologies Corporation
• Robert Bosch
• Siemens VDO Automotive

•
•
•
•
•
•
•

Banking/Finance
• ABN AMRO
• Apex Financial
• Ascencia Bank
• Altin borsasi
• Bank of Scotland

•
•
•
•
•
•
•

Bank West Inc
BankEast
Banks Holdings Ltd
Bise Bank
Capita Registrars
Cetelem
Chicago Patrolmen's Federal Credit
Union
Clark Consulting
Consumers National Bank
Credit Union National Association Inc
Creditdiscovery LLC
Dollar Financial Group
Equity Bank Limited
Euro Bank

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmers State Bank
First American Bank
First Franklin Financial
First National Bank & Trust
First National Community
Bank
First Virginia Community
Bank
Foundation Bank
Greenwich
Grupo Uno
IFC Credit Corporation
KPMG, Ireland
Los Alamos National Bank
National Bank of Malawi
NFP
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Penn Liberty Bank
Pioneer Savings Bank
Planters Bank
Postova Banka A.S.
Premier Federal Credit Union
Quaestor Financial Consultancy Co
Queensland Teachers Credit Union
Ltd
Scotia Bank
Sharonview Federal Credit Union
Silicon Valley Bank
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Stanford Financial Group
Symcor
Tbank
Texas State Bank
Tekfen
Travis Credit Union
United Overseas Bank (Thai) Pcl
Veridian Credit Union
Volksbank
Westlake Financial Services

Energy/Power
• Bhabha Atomic Research
Centre
• Berakas Power Management
• Fuelmart - Ports Petroleum
• Halliburton
• InterGen Australia
• Medco Energi
• National Thermal Power
Corporation
• Power Seraya
• Yapı Kredi Sigorta

Entertainment/Media/Publishing
• Flynn Center
• The New York Times
• Time Warner Cable
• E! Entertainment TV
• Jump TV
• Nielsen Media Research
• Turner Studios
• Eddie Bauer
• Citadel Broadcasting

Educational Institutions
• Abington Heights School District
• Albertina Kerr Center
• Allen Independent School District
• Alpine School District
• Belle Chase Academy
• Dakota Wesleyan University
• Dalhart Independent School District
• Danmarks Designskole
• East Otero School District R-1
• Educational Service District No.101
• Farmingdale State University of NY
• FORCOM-Consorzio
Interuniversitario
• Franklin Pierce School District
• Freestate Dept of Education
• Gobles Public Schools
• Grantham University
• Hampton University
• Hawthrone School District
• Holderness School
• Inter American University of Puerto
Rico
• International Schools Services
• Jericho Union Free School District
• Lake Oswego School District #7
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Cruces Public Schools
Malverne Union Free School
District
Mineral County School District
Morehouse School of Medicine
Naperville Public Schools
Nederland Independent School
District
Nelson County High School
North Carolina State University
Oak Park Unified School District
Oakland University
Patterson Unified School District
Red Clay Consolidated School
District
Sacred Heart Schools
San Juan College
SBS - The University of
Queensland
Shaker Heights City Schools
Siena Heights University
SouthEast Essex College
Springfield Public Schools
St. Lawrence University
St. Timothy's School
Steilacoom School District #1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

StillWater Public Schools
The George Washington
University
The George Washington
University Law School
Touro University
UCLA MCCS
University of California
University of Nevada
University of Southern
California
University of Victoria
University Physicians Inc
UniversityLease
Valdosta State University
Valparaiso University
Victor Elementary School
District
Wake Forest University
West Valley School District #363
WSIPC

Government/NGOs
• Baptist Child & Family Services
• Canadian Meteorological Centre
• Cherwell District Council
• City of Atlanta
• City of Waterloo
• Environmental Defense
• Epson & Ewell Borough Council
• Farham Borough Council
• Human Rights Commission,
Australia
• Idaho Transportation Dept
• MAAPR, France
• Ministerie Verkeer en Waterstaat,
Holland
• National Aeronautics and Space
Administration (NASA)
• New York City Transit Authority
• Oklahoma Corporation
• Social Research and Demonstration
Corporation
• The Blue Cross
• The Prince's Scottish Youth
Business Trust
• US Election Assistance Commission
(EAC)

4
•
•
•
•

US Geological Survey
US Senate Sergeant of Arms
U.S. Dept of Labor
Yuma County

Web Hosting Services/ISP/IP
Telephony
• ASP Gulf
• Hyperband Networks
• LogicWorks
• LP Broadband
• Minkels
• Net4India
• TriNET Systems
• Vortech Hosting
• Vortex Broadband

Resorts/Retailers
• Ganz
• ILX Resorts Inc.
• Unified Grocers

Healthcare/Pharmaceutical
• Advanced Health Media
• Adventist Health Southern
California
• Alberta Cancer Board
• Alberta Medical Association
• Barlow Respiratory Hospital
• Bear River Mental Health
• Caldwell Memorial Hospital
• Cancer Society of Finland
• Catholic Health Care Serv
• Central Ohio Primary Care
• Christian Health Center
• Claremore Indian Hospital
• Clemenshospital GmbH
• Community Health Plan
• Covenant Hospice
• e+ healthcare
• Erie Family Health Center
• Fred Hutchinson Cancer Research
Center
• Frontier Health
• Henry Mayo
• Hunt Memorial Hospital District
• Independent Health Association
• Interim Healthcare Inc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IntraLase
Ivy Animal Health
Jefferson Memorial Hospital
John Muir Health System
Kantonsspital Baden
Karmanos Cancer Institute
KaVo Dental Corporation
Laboratories POEN
Lake Charles Memorial Hospital
Mayo Regional Hospital
MedAire
Medtronic
Memorial Hospital of Union County
Merit Medical
Ministry of Public Health, Thailand
Multi-Health System Inc
Mundipharma Pty Limited
National Renal Alliance
NationsHealth Center
Norden Pharmaceutical
North Cumbria Mental Health
OnLok
Polk County Health Department
Rush Memorial Hospital
SAIC Frederick
Servier Hellas
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Sierra Vista Regional Health Center
Supplemental Health Care
Symonds Memorial Hospital
Thomason Hospital
UCLA Healthcare Services
Universal Hospital Services
Vectura
Western Dental Services
Wyeth Pharmaceuticals

Logistics
• Arriva Plc.
• DHL
• Express Messenger Systems, Inc.
• Sagawa Expres

Telecom
• AT&T Mobility
• Ascom Systec AG
• Carousel Industries
• France Telecom
• HFCL
• InterNoded
• Millington Telephone

•
•
•
•
•
•
•

MTDS, Morocco
Nortel Netas
Supra Telecom
Telelangue
Voicecom
WorldGate Communications Inc
WMG Italia

IT Services & Solutions/Consulting
• ACS, Inc.
• Aktek
• Apiatech
• Applied Systems
• Burnham Group
• C-Dot Networks
• Cegelec
• Checkpoint Systems
• Computer Research Inc
• Computer Sciences Corporation
• CTS
• De Technica Groep
• DFI International
• Dynamic City
• Enterprise Integration
• Fuse 3 Communications

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JHC Plc
Lionbridge
Logicworks
Lutech Spa
Metasolv
Netser
Nortel netaş
Pre2Post
Side by Side
Stemp Systems
UNISYS
Visiprise
Tranztec
Virtusales
WIPRO

Insurance
• Alfa Mutual Insurance Company
• American Republic Insurance
Company
• Castle Inspection Service
• Century Insurance Group
• CGML, Australia
• eHealth Insurance
• HealthEquity Inc
• Heffernan Insurance Brokers
• Indiana Farmers Mutual
Insurance
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MaxRe
Mercer Insurance Group
QBE Insurance International Ltd
Sacramento Auto Insurance Inc
Southern Insurance Underwriters
Inc
Unisys Insurance Services Limited

Legal/Judiciary
• Bedell Cristin
• Ogletree Deakins
• Washington Courts
Manufacturing/Engineering
• L-3 Communications
• 3M Taiwan Ltd
• ACT Laboratories
• AKF Engineers
• Alcan Packaging
• Analogic Tech
• APW
• Arco
• Benham Groups
• BTG Group
• CIC Ink

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coil Sprung
CNS Systems, AG
DAK Americas
e-470
Findus Norge AS
Flynn Canada
Fritolay
General Dynamics
Hutchinson Sealings
Indigo Systems (FLIR)
Kartonsan
Kulicke & Soffa
Liebert Corporation
L'Oreal
Luen Thai
Micromet AG
Saint Gobain
Siemens VDO
Universal Manufacturing &
Logistics GmbH
Porter Cable
Portunel Viana
Transwest Mining
Uttam Galva Steels
Webco Industries
Xybernaut

Military/Defence
• Anteon
• Army Aviation and Missile Command
(AMCOM)
• Army Intelligence and Security
Command (INSCOM)
• Army Network Enterprise Technology
Command (NETCOM)
• EG&G Inc.
• Fleet Numerical Meteorology and
Oceanography Center (FNMOC)
• Indian Air Force
• National Security Bureau
• Naval Air Systems Command (NAVAIR)
• Nebraska Air National Guard
• Royal Military College
• Space and Naval Warfare (SPAWAR)
Systems Center (SSC) Atlantic
• Tobyhanna Army Depot
• US Army Aviation & Missile Command
• US Coast Guard (USCG)
• US Joint Forces Command (JFCOM)

....ועוד

קישורים
OpManager Demo:
http://demo.opmanager.com/
OpManager Overview:
http://www.manageengine.com/network-monitoring/
OpManager Features:
http://www.manageengine.com/network-monitoring/features.html
OpManager Editions :
http://www.manageengine.com/network-monitoring/opmanager-editions.html

info@manageengine.co.il
www.manageengine.co.il

info@manageengine.co.il
www.manageengine.co.il

