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چه خواهیم آموخت؟
.1Logو کاربرد آن
الگ ساختار یافته 2.
الگ در میکروسرویس ها3.
واکشی اطالعات از الگ4.
Kibanaها در Logمصور سازی 5.



مقدمه
پر کاربرد و مغفول واقع شده1.
خطاهایی که فقط در محیط عملیاتی رخ می دهد2.
مفرایند ثبت وقایع و فعالیت ها را الگ کردن می نامی3.
...و console, file, Evet logامکان ثبت در 4.



هاLog Messageانواع اصلی 
.1Information مثال الگین کردن، ثبت خرید و...
.2Error خطا در عملیات سیستم، مثلException
.3Warning وقایع سیستم که ممکن است بهErrorبرسد



Logاستفاده موثر از 
ابزاری برای تشخیص خطا1.
نگهداری خطا کاری بسیار مهم2.
روال منجر به خطا کمک کننده3.
الگ برای تحلیل و بررسی4.
الگ برای رسیدن به خطا5.



Logتشخیص مشکل با 
پیش فرضLogمقدار زیادی 1.
پوشش اکثر مشکالت 2.
خطای اختصاصی وضوح بیشتر3.



زیر ساخت موجود
.1ILogger
.2ILoggerProvider
.3ILoggerFactory

ConsoleLoggerProvider

EventLogLoggerProvider

ILoggerFactory

ILogger

ConsoleLogger

EventLogger



Logاستفاده از زیرساخت برای 
ایجاد کنیم؟Log Messageچگونه یک 1.
Iloggerبه کمک  Logچگونگی افزودن 2.
Log Messageویژگی های مهم 3.
{Placeholder}افزودن مقدار به پیام با 4.



Logبررسی ساختار 
.1Log Level
.2Event Category
.3Message
.4Parameters
.5Exceptions
.6EventId



Log Level
Log Messageتعیین اهمیت 1.
تبرای فیلتر کردن بسیار مهم اس2.
Extentionتنظیم با 3. Method

critical

Error

Warning

Information

Debug

Trace



Log Category
روشی برای گروه بندی1.
ILoggerتنظیم هنگام نمونه سازی از 2.
مقدار متنی است3.



ساختار دهی به پیام
پیام شامل هر رشته ای می باشد1.
Placeholderامکان ارسال 2.
Structured Logاستفاده از کلید ها در 3.
هاProviderعدم پشتبانی توسط همه 4.



Logتعیین محل نگهداری 
کافی نیستConsoleفقط نمایش در 1.
عدم کاربرد در محیط عملیاتی2.
هاLog Providerتعیین به کمک 3.

Console Log Provider Debug Log Provider

EventLog Log ProviderEventSource Log Provider



هاLogکنترل تعداد 
Logهدف کاهش حجم 1.
Logمدیریت بر اساس سطح 2.
Providerمدیریت بر اساس 3.
Categoryمدیریت به کمک 4.



Structured Logآشنایی با 
اطالعات زیادی در قالب متن1.
نیاز به تحلیل داده های متنی2.
نگهداری داده ها و ساختار3.
قابلیت استفاده ساده تر4.
تحلیل پذیری باال5.
Jsonبه طور معمول نگهداری 6.



ابزارهای مناسب
.1ELK
.2Splunk
.3Seq



Scopeآشنایی با 
Logنیاز به اشتراک داده در 1.
در هر قالبیScopeتعریف 2.
را خواهند داشتScope ها Logهمه 3.



Serilogآشنایی با 
Structured Logکتابخانه ای 1.
هاSinkمحل های مختلف با 2.
Enricherامکان غنی سازی با 3.



Logدر میکروسرویس ها
چندین سرویس مختلف 1.
از هر سرویس چندین نمونه اجرایی2.
تکنولوژی های متفاوت برای توسعه3.
ها در یک محلLogنیاز به تجمیع 4.
های مرتبطLogنیاز به شناسایی 5.
نیاز به دانستن وقایع زیرساختی6.



ELKآشنایی با 



Elasticsearch
قلب تپنده سیستم1.
ذخیره داده ها و قابلیت جستجو و تحلیل2.
قابلیت استفاده به تنهایی برای جستجو3.



Logstash
راهکار جریان ورودی داده ها1.
تبدیل و به روزرسانی داده ها قبل از ذخیره2.
مجتمع سازی داده های تبدیل یافته3.
Serverیک ابزار سمت 4.
Pluginمبتنی بر 5.



Beats
Logstashتکمیل کننده 1.
Client sideیک ابزار 2.
وظیفه ارسال داده برای سرور3.



Kibana
Visualizationابزار 1.
توانایی نمایش داده های 2.
Elasticپنجره ورودی به دنیای 3.
ارائه ابزار های مدیریتی و توسعه4.



X-Pack
امنیت1.
مانیتورینگ2.
هشدار3.
گزارش دهی4.
گراف5.
یادگیری ماشین6.



Elasticsearchها در Logنگهداری 
Elasticsearchمربوط به Sinkنصب 1.
Elasticsearchانجام تنظیمات مرتبط با 2.
Elasticsearchنصب و راه اندازی 3.



Kibana UIآشنایی با 
تعامل کاربر1.

تنظیمات ایندکس ها2.

نمایش داده ها3.

ساخت داشبورد 4.



تعامالت کاربران
ساخت و 
مدیریت 
ایندکس

کشف داده ها

ساخت 
مصور سازی

ساخت 
داشبورد

درک 
داده ها



بخش های مهم
.1Discover

.2Visualize

.3Dashboard

.4Dev Tools

.5Management



Indexایجاد الگوی 
باید الگوی ایندکس داشته باشیم1.

تعیین ایندکس های شرکت کننده2.

امکان تعیین چندین ایندکس3.



Indexدو نوع معمول 
.1Time-series Index

.2Regular Index



Discover
کمک به شناخت داده ها1.

جستجو و مشاهده نتیجه 2.

امکان ذخیره کوئری های پرکاربرد3.

دقیقه اخیر15نمایش وقایع 4.



بخش های پر کاربرد
.1Index Pattern

.2Field List

.3Document Table

.4Query Bar



KQL یاLucene
امکان انتخاب در بخش جستجو1.

KQLپیش فرض 2.



Luceneجستجوی 
جستجوی متن عادی1.

جستجوی فیلد خاص2.

Logical Operatorقابلیت استفاده از 3.

قابلیت گروه بندی4.

جستجوی محدوده5.

.6wildcard



DSL Query
Query Barاجرا در 1.

نمایش تعداد اسناد نتیجه2.



KQL Query
.1Kibana Query Language

ساده سازی کوئری نویسی2.



سایر ویژگی های کوئری نویسی
امکان ذخیره1.

اشتراک گذاری کوئری ها2.

بررسی عملکرد کوئری3.

انتخاب زمان در صورت دارا بودن فیلد زمان4.



امکانات داخلی صفحه
JSONنمایش نتیجه به صورت جدول و 1.

ارائه امکان فیلتر کردن داده ها در جدول2.

قابلیت ایجاد و مدیریت دستی فیلتر ها3.



ویژگی های فیلتر ها
غیرفعال/امکان فعال1.
.2Pinکردن یک فیلتر
تغییر نمایش یا عدم نمایش منتخبین3.
حذف فیلتر4.
ویرایش فیلتر5.
باز و بستن6.
عملیات دسته جمعی7.



visualize
امکان ایجاد خروجی تصویری1.

ارائه درک بهتر از داده ها2.

Aggregationبر مبنای 3. Query



Kibana Aggregation
.1Bucket Aggregation

.2Metric Aggregation



Bucket Aggregation
.1Histogram

.2Date Histogram

.3Range

.4Terms

.5Filters

.6GeoHash Grid



Metric Aggregation
.1Count
.2Average
.3Sum
.4Median
.5Min/Max
.6Standard Deviation
.7Percentile
.8Percentile Ranks



Visualizationایجاد 
جدیدVisualizationایجاد یک 1.

انتخاب نوع نمایش2.

انتخاب منبع داده3.

Visualizationساخت 4.



Visualizeاجزای 
.1Visualization designer
.2Visualization preview
.3Label
.4Query Bar
.5Toolbar
.6Filter



انواع روش های نمایش
.1Line Chart

.2Area Chart

.3Bar Chart

.4Data Table

.5Markdown widgets
.6Metrics



انواع روش های نمایش
.1Goals
.2Gauges

.3Pie Chart

.4map

.5Tag Cloud



داشبورد چیست و چه کاربردی دارد؟
نمایش چندین نمودار همزمان1.

یک دید کلی و جامع2.






