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Phát hiện, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về hiệu suất nhanh chóng 

 

Việc xác định và hiểu rõ nguồn gốc 

của các vấn đề về sao chép, hiệu suất 

và tính khả dụng trong môi trường 

thư mục Active Directory (AD) là 

rất khó, đặc biệt là khi AD nằm 

trong môi trường ảo hóa hoặc vật 

lý/ảo hóa hỗn hợp. Một số thách 

thức quý vị có thể gặp phải bao gồm: 

• Hiểu rõ mối quan hệ giữa rừng, 

miền, trang web và hạ tầng khác 

trong môi trường vật lý/ảo hóa hỗn 

hợp 

• Phát hiện, chẩn đoán và giải quyết 

các vấn đề về hiệu suất và tính khả 

dụng ảnh hưởng đến hạ tầng AD 

• Thông báo thông tin về trạng thái và 

chất lượng dịch vụ cho các bên liên 

quan mà không cần dựa vào các quy 

trình thủ công, tốn thời gian và 

thường không đầy đủ 

Foglight for Active Directory cung 

cấp khả năng giám sát hiệu suất và 

tính khả dụng, giúp quý khách 

nhanh chóng phát hiện, chẩn đoán 

và giải quyết các vấn đề ảnh 

hưởng đến môi trường AD và hạ 

tầng cho cả môi trường ảo hóa và 

vật lý. Nó cho phép quý khách 

xem trạng thái AD và các mối 

quan hệ thông qua màn hình đồ 

họa trực quan, bao gồm các liên 

kết đến hạ tầng vật lý và ảo hóa. 

Tính năng cảnh báo độc đáo với tư 

vấn của chuyên gia cũng cung cấp 

thông tin chi tiết có giá trị về môi 

trường, hỗ trợ giải quyết vấn đề 

nhanh chóng. 

LỢI ÍCH: 

• Khung nhìn rõ ràng và 

toàn diện về trạng thái 

AD và các mối quan hệ, 

bao gồm các liên kết 

đến hạ tầng vật lý và ảo 

hóa 

• Cảnh báo độc đáo và tư 

vấn của chuyên gia giúp 

quý vị giảm thời gian 

trung bình để giải quyết 

sự cố (MTTR) 

• Báo cáo SLA cho biết 

cách thức hạ tầng ứng 

dụng AD hỗ trợ doanh 

nghiệp 

• Giải pháp giám sát từ xa 

giúp giảm chi phí hoạt 

động chung 

 

Foglight cho Active Directory 

hiển thị trạng thái AD đồng 

thời thông báo các khu vực sự 

cố trên các rừng, miền, trang 

web và trình điều khiển miền. 

Khung nhìn theo thời gian thực của 

Foglight cho Active Directory hiển thị 

hiệu suất và trạng thái giúp quý vị đảm 

bảo tình trạng hoạt động tốt của AD và hỗ 

trợ hoạt động kinh doanh liên tục. 



 

 

 

YÊU CẦU HỆ THỐNG 

MÁY CHỦ QUẢN LÝ 

FOGLIGHT 

Phiên bản 5.5.4.4 trở lên, 

hoặc vFoglight 6.1 (sử dụng 

Máy chủ Quản lý Foglight 

phiên bản 5.5.4.4) 

HỆ ĐIỀU HÀNH 

Trình Quản lý Tác nhân 

Foglight lưu trữ hộp chứa 

AD phải được cài đặt trên 

Windows Server 2003sp2 trở 

lên. Trình Điều khiển Miền 

Được Giám sát phải là 

Windows Server 2003 trở 

lên. 
 

TÍNH NĂNG CHÍNH: 

Biểu diễn kiến trúc chi tiết  

Trang tổng quan trực quan hiển thị nổi bật 

các khu vực tải lượng quan trọng và luồng 

dữ liệu bất thường, cho phép quý vị xác 

định sự cố một cách nhanh chóng. 

Trang tổng quan có khung nhìn logic  

Các khung nhìn trên trang tổng quan của 

các thành phần AD biểu diễn logic từng 

thành phần hoặc nhóm thành phần, hiển 

thị tình trạng tổng thể của AD và giúp quý 

vị hiểu rõ mối quan hệ giữa các thành 

phần. 

Khung cảnh hiển thị bao quát toàn bộ 

môi trường 

Các khung nhìn tổng hợp về toàn bộ môi 

trường vật lý và ảo hóa làm nổi bật vấn đề 

và giúp quý vị xác định nhanh chóng các 

khu vực sự cố. 

Nhận thức về Ảo hóa 

Các dấu hiệu trực quan xác định các thành 

phần AD nằm trên hạ tầng ảo hóa, đồng 

thời giúp quý vị khắc phục sự cố trực tiếp 

trong lớp ảo hóa. 

Trang tổng quan người dùng hàng đầu 

Khung nhìn của trang tổng quan phân loại 

người dùng tài nguyên hàng đầu trên toàn 

bộ môi trường, từ đó, giúp quý vị nhanh 

chóng xác định các vấn đề về tải lượng để 

khắc phục sự cố và sửa chữa. 

Cảnh báo độc đáo với tư vấn của 

chuyên gia 

Các cảnh báo chi tiết bao gồm các quy 

trình tốt nhất và dự đoán sự cố cũng như 

dữ liệu về độ lệch và sự cố vận hành, qua 

đó, hỗ trợ quý vị tăng tốc độ MTTR. 

 

Tính năng mở rộng nâng cao 

Các lớp chi tiết trong trang tổng 

quan cung cấp câu trả lời cho các 

câu hỏi thường gặp về hiệu suất 

cũng như môi trường và công suất 

của hệ thống, giúp quý vị tiết kiệm 

thời gian và công sức nghiên cứu. 

Báo cáo SLA 

Báo cáo hiệu suất và tính khả dụng 

của SLA cho biết cách thức hạ tầng 

AD hỗ trợ doanh nghiệp, giúp quý 

vị dễ dàng giải trình với doanh 

nghiệp. 

Báo cáo 

Một công cụ lập báo cáo đồ họa 

kéo và thả độc đáo cho phép quý vị 

dễ dàng tạo báo cáo đột xuất và 

theo kế hoạch để chia sẻ dữ liệu với 

các bên liên quan khác. 

GIỚI THIỆU VỀ QUEST 

Quest giúp khách hàng của chúng 

tôi giảm bớt gánh nặng quản trị tẻ 

nhạt để tập trung vào sự đổi mới 

cần thiết cho doanh nghiệp của họ 

phát triển. Các giải pháp của 

Quest® có khả năng mở rộng, giá cả 

hợp lý và dễ sử dụng, đồng thời 

mang lại hiệu quả và hiệu suất chưa 

từng có. Cùng với mong muốn trở 

thành một phần trong sự đổi mới 

của cộng đồng toàn cầu cũng như 

cam kết chắc chắn của chúng tôi 

trong việc đảm bảo sự hài lòng của 

khách hàng, Quest sẽ tiếp tục tăng 

cường cung cấp các giải pháp toàn 

diện nhất cho quản lý đám mây 

Azure, SaaS, bảo mật, chuyển dịch 

lao động và nhận thức theo định 

hướng dữ liệu. 
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Đối với khách hàng ở bên ngoài Bắc Mỹ, 

vui lòng truy cập trang Web của chúng tôi 

để biết thông tin về văn phòng tại địa 

phương của quý khách. 
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