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VMWARE vREALIZE LOG INSIGHT
Gerenciamento inteligente de logs para Infraestrutura e Aplicativos
VISÃO GERAL

O VMware vRealize® Log lnsight™
oferece gerenciamento de logs
heterogêneo e altamente dimensionável,
com dashboards intuitivos úteis,
técnicas de análise sofisticadas e ampla
extensibilidade de terceiros, fornecendo
visibilidade operacional detalhada
e solução de problemas mais rápida.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Rapidez na solução de problemas
e na análise de causa raiz: tudo em
segundos. Em um teste interno recente,
o Log Insight foi três vezes mais rápido
em testes de consultas em terabytes
de dados do que a solução líder.
• Intuição e facilidade de uso: uma
interface gráfica para pesquisas
interativas simples e também para
consultas analíticas detalhadas.
• Extensibilidade em ambientes físicos,
virtuais e em nuvem: permite que os
administradores se conectem a tudo
em seus ambientes, por exemplo,
sistemas operacionais, aplicativos,
armazenamento e dispositivos de rede,
fornecendo um único local para coletar,
armazenar e analisar logs em escala.
• Conhecimento incorporado e suporte
nativo ao VMware vSphere®: isso torna
o Log Insight a solução mais adequada
aos ambientes VMware.

Desafios de negócios
O volume dos dados gerados por máquina está aumentando exponencialmente
à medida que as empresas expandem as implantações de infraestrutura
e aplicativos em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Mas, ao mesmo tempo,
devido ao volume e à distribuição dos dados, torna-se muito mais complicado
encontrar um sentido para isso. O Log Insight permite dar sentido a todos os
dados do log. O Log Insight resolve todos esses problemas utilizando técnicas
de análise preditivas, aprendizagem de máquina e ferramentas de análise de
causa raiz em ambientes físicos, virtuais e de várias nuvens para a resolução
mais rápida do problema.

Problemas com as ferramentas tradicionais de gerenciamento
de logs
As ferramentas tradicionais de gerenciamento de logs não são adequadas para
um ambiente de nuvem híbrida ou virtualizado e dinâmico porque:
• As ferramentas tradicionais não aproveitam os logs e outros dados de
máquina de maneira estratégica para gerar informações e solucionar
problemas da infraestrutura de TI, pois os dados de logs gerados por máquina
são volumosos e difíceis de capturar e gerenciar.
• As abordagens isoladas ao gerenciamento da infraestrutura virtual e física
geram intervenções de emergência e busca de culpados.
• Outras soluções podem precisar de software fragmentado adicional para
funcionar com o vSphere e nem sempre oferecem suporte à versão mais recente.

Visão geral da solução
O VMware vRealize Log Insight supera esses desafios e proporciona melhor
qualidade de serviço, eficiência operacional e análise mais rápida de causa raiz.

BENEFÍCIOS PARA OS NEGÓCIOS
• Modelo de preços previsível que inclui
quantidade ilimitada de dados e que não
requer a compra de licenças com base
em picos de uso e cenários pessimistas.
• Custos operacionais menores e maior
eficiência operacional, a partir de uma
redução significativa no tempo de
solução de problemas, melhor média
de tempo até a resolução, esforço
manual reduzido e alertas automatizados
para evitar paralisações e tempo
de inatividade.
• Maximização do ROI e do valor por
meio do uso do Log Insight com
o vRealize Operations™, reunindo
as melhores ferramentas da categoria
para o gerenciamento abrangente
de operações.
O Log Insight oferece um único local para coleta, armazenamento e análise de dados não estruturados
de sistemas operacionais, aplicativos, armazenamento, dispositivos de rede e outros em escala.
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VMWARE vREALIZE LOG INSIGHT
GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE LOGS PARA INFRAESTRUTURA E APLICATIVOS

O Log Insight inclui os seguintes
recursos principais
• Integra-se ao VMware vRealize
Operations para reunir dados não
estruturados e estruturados para obter
gerenciamento de operações completo
e aprimorado.
• Extensões da VMware e de terceiros
estão disponíveis no VMware Solution
Exchange.
• Conhecimento incorporado do vSphere
e de outros produtos da VMware, como
VMware Horizon® with View, vRealize
Operations e vRealize Automation™.
• Coleta e analisa todos os tipos de
dados de logs gerados por máquina;
por exemplo, logs de aplicativos,
rastreamentos de rede, arquivos de
configuração, mensagens, dados de
desempenho, despejos de estado do
sistema e muito mais.
• Altamente dimensionável, projetado
para lidar com a tecnologia Big Data.
• Escolhe automaticamente a melhor
visualização dos dados, economizando
tempo.
• Alertas automatizados para indicar
e controlar possíveis problemas antes
que eles apareçam.
• Adiciona estrutura a dados de logs
não estruturados, permitindo que
os administradores possam resolver
problemas rapidamente, sem
a necessidade de conhecer os dados
de antemão.
• Oferece monitoramento, pesquisa
e técnicas de análise de logs em tempo
real, integrados a um dashboard para
consultas armazenadas, relatórios
e alertas, o que permite a correlação
de eventos em ambiente de TI.
• Fornece agrupamento inteligente
baseado em aprendizagem de máquina,
que agrupa os dados relacionados para
permitir pesquisas de alto desempenho
para solução mais rápida dos problemas
em ambientes físicos, virtuais e em nuvem.
SAIBA MAIS
Para obter mais informações sobre
o vRealize Log Insight, consulte http://
www.vmware.com/br/products/vrealizelog-insight/. Para obter mais informações
ou comprar produtos VMware, ligue para
1-877-VMWARE (fora da América do Norte,
ligue para 1-650-427-5000), acesse o site
http://www.vmware.com/br/products
ou pesquise na Internet um revendedor
autorizado.

vREALIZE LOG INSIGHT

Principais recursos e funcionalidades
Edições do VMware vRealize
Log Insight

VMware vRealize
Log Insight for
vCenter Server
Standard

vRealize Log
Insight para NSX
(*)

VMware vRealize
Log Insight
completo

Incluído em um conjunto
de produtos VMware

25 OSIs disponíveis
com o vCenter
Server™ STD

1 CPU do NSX =
1 CPU do vRealize
Log Insight para
NSX limitado

vRealize
Log Insight
independente,
todas as edições
do vRealize Suite
e do vCloud Suite

Plataforma
Dashboards

•

•

•

Dashboards personalizados

•

•

•

Técnicas de análise interativas

•

•

•

Integração do vSphere
(coleta do vCenter, ESXi)

•

•

•

Integração com o vRealize
Operations

•

•

•

Alertas

•

•

•

Aprendizagem de máquina/
técnicas de análise

•

•

•

Integração com o Active
Directory

•

•

•

Agentes

•

•

•

Controle de acesso com base
em funções

•

•

•

Consulta de API

•

•

•

•

•

Agrupação em clusters

•

•

Alta disponibilidade

•

•

Encaminhamento de eventos

•

•

Arquivamento

•

•

Consentimento do
aperfeiçoamento da
experiência do usuário

Recursos avançados

Pacotes de conteúdo
Mercado de pacotes
de conteúdo

•

•

•

Pacotes de conteúdo
da VMware

•

•

•

Importação de pacotes de
conteúdo personalizados

•

Pacotes de conteúdo
de terceiros

•

* Log Insight completo, mas o EULA é aplicado APENAS aos eventos do vSphere e do NSX A licença do Log Insight
é válida apenas para pacotes de conteúdo do vSphere e do NSX-v
Pacotes de conteúdo de terceiros: para obter uma lista completa das extensões e dos pacotes de conteúdo terceirizados,
acesse o site https://solutionexchange.vmware.com/store.
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