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 مقدمه .1

 یکی نیکند. همچن یم دایروزمره ما پ یپر رنگ تر در زندگ ینقش ینترنتیو ا یکیهر روزه ارائه خدمات الکترون

 ادیبا توجه به حجم ز رایها بوده است ز تیبه سا یخدمت به کاربران سرعت دسترسارائه  یها دغدغه نیاز مهمتر

 نهیبصورت به سیدر ارائه سرو یدیرقابت شد نکاربرا یعال اریو قدرت انتخاب بس نترنتیاطالعات موجود در ا

شدن و بهتر  ینترنتیخدمات ا یو گستردگ یمهم است. با گذر از دهه هشتاد شمس یحالت ممکن امر نیتر

شامل قانون  زین یرانیا نترنتیخواه ناخواه کاربران ا یرانیکاربران ا یها و باالتر رفتن سطح دانش عموم رساختیز

 یزمان یعموم یها تیاز سا دیمعناست که معموالً کاربر در هر بازد نیقانون به ا نی. ادشدن 1کیکل 3و  قهیدق 3

مختلف ندارد. پس  یها تیرا در سا کیکل 3از  شیوصله بگذارد و ح یزمان م تیمرور سا یبرا قهیدق 3حدود 

طراحان  یها دغدغهاز  یکی شهیخواهد بود. هم یدیبا ارزش و کل اریصفحات بس شیاز زمان نما هیثان یلیهر م

ابزار  دیو تول یطراح دهینقص بوده است. ا یو ب عیسر اریبس یارائه خدمات کیبا تیگروه سا ژهیو به و تیسا

که با توجه به نحوه  دیواکاو رس دیبه ذهن گروه تول ییواکاو از جا ینترنیا یها تیت و راندمان ساسرع یابیارز

 یها سیبا سرو یابیشود و عمالً ارز یمشخص روبرو م ییها ریخها از خارج از کشور با تا تیبه سا یدسترس

 یا توجه به عدم وجود ابزارگذاشت. لذا ب یوب مستران م اریدر اخت حینا صح یجینتا Pingdomمانند  یخارج

معاونت دولت الکترونیک با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و شرکت تحول داخل کشور  یاز سرورها یابیارز یبرا

 و خارج داخل یاز سرورها تیکردن سا شیآزما یبرا یو کاربرد قیدق یابزار دیاقدام به تول گران عرص اطالعات

، الزم است اطالعاتی جهت آشنایی اولیه با فاکتورهای ارزیابی، اشکاالت و به عنوان پیش نیاز آموزش کشور نمود.

 راهکارها در اختیار کاربر قرار گیرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

                                                 
 Alexaسایت پر بازدید ایران توسط سایت  100ارزیابی و بازبینی نتایج  1
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 های ارزیابي راندمانها و فاکتورعلل عدم دسترسي سایت .2

ا، انی و تولید کند محتوید. در صورت فراخوهزار بازدید در نظر بگیر 500یک سایت پر بازدید را با بازدید روزانه 

ع سروری ه مناببصرف نظر از رضایت کاربر، هر چه نرم افزار مدیر محتوا عملکرد ضعیف تری داشته باشد نیاز 

ر بازه درا  ستیک درخواقوی تر برای سرویس دهی به افراد بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال اگر نرم افزار 

یه یا بیشتر باشد میلی ثان 200پاسخ دهد می توان گفت اگر بازه زمانی درخواست کاربر  میلی ثانیه 200زمانی 

میلی ثانیه  Page Generation Time 200میلی ثانیه است. پس یک نرم افزار با فاکتور  200راندمان نرم افزار 

است بازدید داد درخومیلی ثانیه پاسخ دهد. حال اگر تع 200درخواست در دقیقه را را سرعت  300می تواند 

نابع زمان یا م درخواست در دقیقه شود به ازای هر درخواست با توجه به نوع نرم افزار 300کنندگان بیش از 

ها یا هارد دیسکا دررهایی مانند ذخیره و بازیابی اطالعات بیشتری برای تولید صفحه مورد نیاز است. اگر فاکتور

ویس فتادن سرکار ا گیریم، این زمان می تواند بصورت لگاریتمی تا سرحد ازسایر ابزارهای ذخیره سازی در نظر ب

 بیشتر و بیشتر شود. 

اربر در کاد بیشتر میلی ثانیه را زمانی فرضی به عنوان مقیاس بگیریم، برای پاسخ گویی به تعد 200اگر زمان 

 همین زمان  چند راهکار وجود دارد.

 افزایش قدرت سخت افزار 2.1

 ن سرعت اجرای نرم افزار منابع زیر نیاز به بازبینی دارد.برای بهتر کرد

 پردازنده 2.1.1

درخواست  200مگاهرتز قدرت واحد پردازنده را نیاز داشته باشد، همزمانی  30اگر در مثال هر درخواست 

ره و ذخی نه تاخیری درگیگا هرتز درگیر خواهد کرد. )با توجه به فرض ما به اینکه هیچ گو 6پردازنده را در حدود 

 از خواهد بود. گیگا هرتز مورد نی 15کاربر همزمان  500هارد دیسک وجود ندارد( برای پاسخگویی به بازیابی

 اطالعات یابیو باز رهیذخ یهاواسط 2.1.2

 1در بخش ذخیره و بازیابی اطالعات که یکی از مهمترین عوامل سرعت تولید محتواست، اگر اجرای یک فرمان 

در دقیقه می  7200با دور  Sata3های هارد دیسکنیاز داشته باشد، برای (IOPS)یه واحد ورود و خروج در ثان

فرمان در ثانیه را اجرا کرد. پس برای حفظ کیفیت سرویس و سرعت آن برای پاسخگویی به  100تا  75توان 

 خواهیم داشت. SAS 15kفرمان همزمان نیاز به ابزار ذخیره و بازیابی اطالعات  200
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 (RAMتاه مدت )حافظه کو 2.1.3

رای انجام هر است. در نظر داشته باشید که ب Ramیکی دیگر از فاکتورهای مهم اجرای فرامین نوع و سرعت 

گزین مناسبی می تواند جای Ramعملیات می تواند با سرعت متفاوت اجرا شود.  Busفرمانی با توجه به سرعت 

نیاز باشد و  IOPS ک ر مثال اگر برای اجرای هر فرمان یبرای ابزارهای کند ذخیره و بازیابی اطالعات باشد. بطو

ثانیه  میلی 5درخواست را سرویس دهد، زمان مورد نیاز برای اجرا  200بتواند  SAS 15Kیک دیسک سخت 

جرا کند، جایگزینی میکرو ثانیه ا 7مگاهرتز همین فرمان را در  12800خواهد بود. اگر فرض کنیم یک رم با باس 

Ram  باSAS Storage   رامین فه اجرای ببرای اطالعاتی که بطور متداوم مورد نیاز است، می تواند کمک شایانی

ی میانگینی برا بسیار گران تر از ابزارهای دیگر ذخیره سازی است. پس باید Ramنماید. در نظر داشته باشیم 

 استفاده از ابزار ذخیره و بازیابی اطالعات در نظر گرفت.

 

نیاز  IOPS 200مگاهرتز پردازنده و  30درخواست همزمان، اگر  200یف فرضی پاسخگویی به با توجه به تعر

 خواهیم داشت. SAS15kگیگا هرتز و ابزارهای ذخیره سازی  6باشد نیاز به سروری با قدرت 

 5اچیز معادل نمگاهرتز قدرت واحد پردازنده برای اجرای دستورات عددی  30حال اگر همین نرم افزار بجای 

قه با افت هزار درخواست در دقی60نیاز داشته باشد همین سرور بجای پاسخ گویی به  IOPS 250مگاهرتز و 

 بازدید روبرو خواهد شد.  49500بازدید و عدد  10500

 افزایش قدرت نرم افزار 2.2

 50ای جباگر  های بهینه سازی سرویس بهینه سازی نرم افزار است. فرض کنیدمعموالً از اقتصادی ترین روش

فه جویی کنید. حال درصد در استفاده از منابع صر 70می توانید تا  30حلقه اجرای فرمان با بهینه سازی آن به 

د محتوا را پشت یکی از کند ترین فاکتورهای تولی RAMهای ذخیره سازی موقت سریع تر مانند استفاده از ابزار

 واقعی شرح داده شده است.سر بگذارید. به عنوان مثال در تصویر زیر یک سناریو 
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 نمونه خروجی تست استرس یک سایت .1 شکل

 

 افزایش قدرت زیرساخت شبکه و  ارتباطات 2.3

وبایت( نماید تعداد کیل60ثانیه اشغال )تبادل  1کیلیوبیت عرض باند را به مدت  512اگر در هر درخواست کاربر 

اگر فراخوانی  د فرضی نیاز دارند. حالمگابیت برای دسترسی استاندار 100کاربر همزمان ارتباطی حدود  200

دست کم دو برابر کاربر  کیلوبایت( می توان به 30ثانیه نیمی از زمان را نیاز داشته باشد )تبادل  1اطالعات بجای 

 همزمان سرویس داد.

 هاجمع بندی فاکتور 2.4

 نتخابازیابی و های مختلفی مانند حجم درخواست، زمان پردازش، ذخیره و باهمانطور که دیدیم فاکتور

از  دام یککهای  مختلف جهت بهبود کیفیت در ارائه سرویس دخیل است. حال اینکه چگونه بدانیم در سیاست

رفی ند به معین مستادر مراحل بهینه سازی چگونه انجام گیرد نیاز به ابزاری جهت ارزیابی راندمان خواهد داشت. 

هایی مانند اکتورات و فهای اینترنی کشور با توجه به نوع ارتباطیساولین ابزار بومی که کامالً برای ارزیابی سرو

 سرعت دسترسی، کیفیت سرور، حجم صفحات و ... خواهیم پرداخت.
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 يابیارز یو احصا فاکتورها يبررس .3

های زیر مانزعموماً زمان بارگزاری یک وب سایت بدون توجه به در نظر گرفتن رایانه کاربر نهایی شامل 

 شود:می

 ورت فهرست وار می توان به موارد زیر اشاره کرد:بص

 ترجمه آدرس1زمان  .1

 2زمان ارسال درخواست .2

 3زمان برقراری ارتباط .3

 4زمان تولید محتوا سمت سرویس دهنده .4

 و پیوند های شکسته  تعداد خطاهای اجزای صفحه .5

 خطای نرم افزاری سمت سرویس دهنده .6

 تعداد درخواست .7

 فشرده سازی محتویات .8

 5چند دامنه درخواست از .9

 6انتقال درخواست .10

 7فشرده سازی معتبر .11

 8فشرده سازی نامعتبر .12

  9Scriptیکپارچه سازی فایلهای .13

 10CSSیکپارچه سازی فایلهای  .14

 11محاسبه حجم فضای خالی .15

 حجم کلی صفحه .16

                                                 
1 DNS Time 
2 Request Send Time 
3 Connection Time 
4 Wait Time/Page Generation Time 
5 Cross Domain Requests 
6 Request Redirects 
7 Valid  Compression 
8 Invalid Compression 
9 Script Combine 
10 CSS Combine 
11 Text/Script Minification 
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 متوسط زمان فراخوانی .17

 پتیو اسکر رینسبت متن و تصاو .18

 صحت عملکرد بیضر .19

 شرح کامل فاکتورهای ارزیابی 3.1

 

 جهت آشنایی بیشتر با هریک از این موارد به شرح آنها می پردازیم. در ادامه

3.1.1 DNS Time 

 است. "نام دامنه ستمیس" ای Domain Name System، مخفف DNSکلمه 

 IPآدرس  کیرا به  وتریکامپ کیداده است که نام کامل دامنه  گاهیپا ستمیس کی( DNSنام دامنه ) ستمیس

 .کندیترجمه م

داشتن  ادیبه  یکنند، ول یاستفاده م IP یاز آدرسها گریکدیاتصال به  یشبکه برا کیدر  موجود یوترهایکامپ

ثال به است. م دشوار اریکه قصد اتصال به آنان را دارند بس یافراد یشبکه برا کی یوترهایکامپ IP یهاآدرس

آن  ریظن IPخاطر سپردن آدرس  بهساده تر از  اریبس www.monbike.irخاطر سپردن نام دامنه 

. لذا میکن ید مها، نام دامنه آن را وارتیاتصال به سا یعلت اغلب ما برا نی( است. به هم185.80.197.1008)

DNS یعدد یهااستفاده از آدرس یدهد تا به جا یبه شما امکان م IP خاص در  روتیکامپ کیاتصال به  یبرا

دن آن اطر آورخکه به  ینام دامنه ا یریبه کارگراه دور(، با  سیسرو کیبه  یدسترس یبرا ای) گرید یشبکه ا

 .دیریبهره بگ سیاز آن سرو ایمتصل شده  وتریشما راحت تر است به آن کامپ یبرا

 

ت اس یکزسرور مر کیاست حداقل مجهز به  یوتریشبکه کامپ کی یکه دارا یا سرویس دهنده ای سازمان هر

 شود یم دهینام Name Serverسرور که  نیا کند. یم یرا کنترل و سازمانده DNS یکه پرس و جوها

 وررس نیارد. اد یموجود در آن شبکه را نگه م یوترهایاختصاص داده شده به کامپ IP یهااز همه آدرس یفهرست

 زین رفته اندگقرار  یمورد دسترس رایخارج از شبکه را که اخ یوترهایآن دسته از کامپ  IP یهاآدرس نیهمچن

 را بداند.  Name Server کیمکان تنها  دیدر هر شبکه با وتریپدارد. هر کام ینگه م

چقدر  ت. هرهای زمانی دسترسی به سرویس دهنده زمان ترجمه نام به آدرس آی پی اسیکی از اولین فاکتور

 این فرایند زمان گیر تر باشد، شروع نمایش صفحه کند تر خواهد بود.
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3.1.2 Request Send Time   

ین فاکتور در می نامند. ا Request Send Timeخواست ارتباط با سایت را می دهد را مدت زمانی که کاربر در

سال ثال ارمبا توجه به پیچیدگی درخواست می تواند شامل فرایند زمان گیری شود. به عنوان  HTTPپروتکل 

د زمان توانی یک فایل از مرورگر به سرور نیازمند تولید درخواست دیجیتال است که تولید همین درخواست م

 گیر باشد.

3.1.3 Connection Time  یاRound-trip Delay Time  

 OSIهای مختلف هپس از ترجمه نام آدرس و تولید درخواست، نیاز به برقراری ارتباط با سرویس دهنده در الی

ه حدالت متور ایااست. به عنوان مثال زمان برقراری ارتباط یک کاربر خانگی ایران با یک سرویس دهنده در کش

 100یک سایت با  میلی ثانیه زمان برد. در نظر داشته باشید 200آمریکا می تواند به ازای هر درخواست حدود 

نیه ثا 10تا  5د درخواست همزمان را اجرا نماید می تواند به اتالف زمانی حدو 4شی اگر مرورگر در هر لحظه 

 می کند. طالعاتااس کند بودن در فرایند دریافت منجر شود. هر چه این زمان طوالنی تر شود کاربر بیشتر احس

3.1.4  Page Generation Time ای Wait Time  

است  اربر نیازوتر کمدت زمانی که سرور سایت از لحظه دریافت درخواست تا تولید محتوا قبل از ارسال به کامپی

 ور سرویسافزار یا سر می نامیم. معمواًل این فاکتور نشان دهنده کیفیت نرم  Page Generation Timeرا 

ارائه  د برایدهنده و یا وضعیت تعداد سایت میزبانی شده روی یک سرور است. هر چقدر این عدد بزرگتر باش

 سرویس بهتر نیاز به سخت افزار قوی تر و یا نرم افزار بهینه تر خواهی داشت.

3.1.5  Receive Time  ای Download Time 

نامیم. هر  می Download Timeت سرور به کامپیوتر کاربر برسد را مدت زمانی که محتوای تولید شده از سم

دیت به محدو ا توجهبچقدر این فاکتور زیاد تر باشد نشان دهنده حجم زیاد اطالعات انتقالی به سمت کاربر است. 

 د.ی آییش ماربر پکعرض باند یا هزینه زیاد تبادل داده، هرچقدر حجم صفحه بیشتر باشد نارضایتی بیشتری برای 

 ی اجزای صفحهتعداد خطا 3.1.6

 ریافتدهای مختلف است. گاه گاه فرایند هر صفحه وب شامل مجموعه ای از متون و تصاویر و اسکریپت

زیر  مل مواردالت شامحتویات به دلیل اشکاالت نرم افزاری یا شبکه ای دچار اختالل می شود. بطور کلی این اشکا

 است:
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 Broken Linksهای شکسته یا پیوند 3.1.7

که  یتوق یعنیشود که در واقع بدون مقصد هستند  یگفته م ییهانکیبه ل تیوب سا کیشکسته در  نکیل

ن دارد با شود و امکا ینم  loadمر بوط به آنها  ی، صفحه دیکن یم کیشده کل نکیعبارت ل کی یشما بر رو

ودن وب کار برپسند ب یروبر  یمنف ریموضوع تاث نیاهمچنین .  دیمواجه شو  Not Found  ای 404 یخطا

 ورسند  یمصود خود نو در واقع به مق ودش یمواجه م” نشد  افتی“ غامیبا پ یکاربران با صفحات رایدارد، ز تیسا

شود  جادیا یفمختل لیتواند به دال یشکسته م نکیل  کیا صفحه آنطور که باید و شاید فراخوانی نمی شود. ی

 اشد .ب یدر آدرس ده یمشکل یآن دارا url اینام داده شود و  رییتغ تیرا در سا یمثال صفحه ا یبرا

 خطاهای نرم افزاری سمت سرویس دهنده 3.1.8

ای اًل با خطها معموبعضی از اوقات به دالیل متفاوت نرم افزار سرویس دهنده به خطا مواجه می شود. این خطا

ی و یا ر باعث کندبیش از حد منابع سروها می تواند با درگیر کردن شناخته می شود. این نوع خطا 500خانواده 

 با عدم نمایش صحیح صفحع نارضایتی کاربر نهایی را منجر شود.

 Request Countتعداد درخواست برای نمایش صفحه  3.1.9

د اشد فراینیاد بهمانطور که پیشتر گفته شد، یک صفحه وب شامل عناصر متفاوتی است. اگر تعداد این عناصر ز

  Waitو  Round-trip delay timeفراخوانی و دریافت صفحات به تعداد درخواست دچار کندی فاکتورهای 

Time  انجام می گیرد. شود. در نتیجه کاربر احساس می کند فراخوانی صفحه بسیار با تاخیر 

3.1.10 Page Compression 

ز مصرف بیش از اکردن می توان  ZIPها مانند های متفاوت کم حجم کردن دادهامروزه با توجه به وجود فناوری

با دقت  ر بایدحد عرض باند جلوگیری کرد و سرعت نمایش محتویات را باالتر برد. فشرده کردن محتویات بسیا

 JPGهای ل فایلفشرده سازی زمان گیر است. همینطور قالب بعضی از محتویات مثانجام گیرد، چون خود فرایند 

بجا از فشرده  استفاده  خود فشرده هستند و فشرده سازی مجدد آنها باعث اتالف زمان و مصرف منابع می شود.

 ایجاد نماید. Download Time سازی می تواند تغییر چشمگیری در فاکتور

3.1.11 Cross Domain Requests 

های اینترنی مختلف انجام گیرد. همانطور که می دانیم درخواست اجزای مختلف یک صفحه می تواند از آدرس

  Round-trip delay timeو   DNS Timeهای زمانی های مختلف ما را با تاخیردریافت اطالعات از سرور

 نخواهد داشت.بیشتری مواجه می کند که نتیجه ای جز فراخوانی کند تر و نارضایتی کاربر 
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3.1.12 Request Redirects 

ها ین انتقالقات اگاه گاه انتقال از یک صفحه به صفحه دیگر دسترسی کاربر را تسهیل می کند اما در برخی او

 شت.منجر به یک حلقه تو در تو بینهایت می گردد و نتیجه ای بجز عدم فراخوانی صفحه نخواهد دا

 صحیح  GZipکنترل وضعیت  3.1.13

وجود دارد.  Gzipها جهت کم کردن حجم ترافیک داده امکان فشرده سازی اطالعات توسط در برخی از زمان

 ,Javascript, Htmlهای امروزه با توجه به قدرت سخت افزارها، پیشنهاد می شود برای اطالعات متنی مانند کد

css   و ... باgzip .اطالعات فشرده گردد 

 GZipکنترل وضعیت ناصحیح  3.1.14

 شسیشس GZip حیناصح تیکنترل وضعشیس ش 

رند. فشرده سازی نیاز به فشرده سازی ندا Codecبرخی از اطالعات مانند تصاویر، ویدئوها و ... با توجه به 

ابع به نه تنها باعث کمتر شدن حجم درخواست نمی شود، بلکه باعث مصرف نادرست من GZipنادرست توسط 

 می گردد.  CPUویژه 

3.1.15 Script Combine  

الت حهترین تر کردن درخواست یک صفحه وب قطعاً نیاز به چندین فایل اسکریپت وجود دارد. ببرای سریع 

ی کم کردن است. مزیت این یکپارچه ساز jsو رسیدن به یک فایل  Scriptهای ممکن یکپارچه سازی این فایل

 است. DNS timeو   Roudtrip Delayزمان فاکتورهای 

3.1.16 CSS Combine 

 ل این نوع درخواست نیز شامل فاکتور یکپارچه سازی می گردد.همانند مورد مورد قب

3.1.17 Whitespace Calculation 

به همین  عمالً نتیجه ای در خروجی نداشته و Enterیا  space 1وجود بیش از  HTMLبا توجه به تعریف 

ر نتیجه کند دفقط به افزایش حجم صفحه و اختصاص پهنای باند بیشتر و  Enterو  Spaceدلیل استفاده بیشتر 

 تر شدن فرایند فراخوانی صفحه می شود.
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 حجم کلی صفحه 3.1.18

 واخل کشور انت دیک صفحه وب برای اینکه بتواند با سرعت بیشتری با استفاده از ارتباطات اینترنت و اینتر

داشته  اینترنت دریافت شود، در حالت بهینه باید حجمی حدود یک و نیم مگابایت 512kbpsمتوسط سرعت 

 ثانیه دانلود و نمایش داده شود. 30ا در مدت زمانی کمتر از باشد ت

 محاسبه متوسط زمان فراخوانی در همه ساعات 3.1.19

ردد که گه می همیشه یک سایت با توجه به ساعات مختلف شبانه روز و حجم درخواست با تغییر راندمان مواج

 به نظر می رسد.درصد اختالف سرعت بازخوانی عددی منطقی  10یک بازه مشخص زمانی حدود 

 هانسبت متن و تصاویر و اسکریپت 3.1.20

 DOM Loadها مشخص کننده وضعیت برای نمایش یک سایت، پس از دریافت اطالعات نوع و حجم اسکریپت

فت، زمان و سایر اجزای صفحه زیاد باشد پس از دریا CSSاست. این بدان معناست که اگر حجم اسکریپت و 

 گر نیاز دارد.شدن در مرور Renderزیادی برای 

 

 در انتها انتظار می رود نرم افزار قابلیت ارزیابی تمام این فاکتورها را دارا باشد.

 سایر فرایندها 3.2

بود کلیه ا برای بهایت رسها باید گروه بهینه سازی نرم افزار مورد انتظار با جدا سازی دقیق هر یک از این فاکتور

 خچه،یی تارو نگهدار شهاییبهتر است با اجرای دورهای آزما نیهمچناشکاالت احتمالی ذکر شده یاری کند. 

مان زفاوت از ای مت . به عنوان مثال کنترل سایت  در زمان پیک بازدید نتیجهرا فراهم کرد جینتا سهیامکان مقا

بت هایی به نسکم بازدید خواهد داشت. همچنین ابزار مورد طراحی باید برای بهینه شدن سرویس پیشنهاد

واند تعات می جم اطالحانجام شده در اختیار کاربر قرار دهد. به عنوان مثال معرفی مقادیر قابل قبول یا  آزمایش

 مدیر کنترل سایت را به رضایت بیشتر هدایت کند.



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 16 صفحه صفحه:

  

  

 

 مراحل کار با نرم افزار .4

نرم  فعالیت ندفرای افزار برای کارکرد بهتر الزامیست. از این رو روش استفاده وشناخت فرایند عملکرد هر نرم

 گردد.افزار به شرح زیر مشخص می

 
 فلوچارت ارزیابی یک درگاه .2 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 17 صفحه صفحه:

  

  

 

 باز کردن سایت 4.1

به سامانه  http://www.wakav.irکاربر برای ارزیابی سایت الزم است از طریق واسط کاربری واقع در آدرس 

ابی را به سامانه وارد نموده و سپس بر روی کلید شروع ارزیابی کلیک وارد شده و آدرس سایت مورد نظر برای ارزی

نماید. همچنین کاربر می تواند سرور آزمایش کننده را نیز انتخاب نماید. وجود سرورهای مختلف برای می

 اطمینان از صحت زیرساخت شبکه و نرم افزاری آزمایش درنظر گرفته شده است.

 

 
 انتخاب سرور جهت آزمایش .3 شکل

 

http://www.wakav.ir/


 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 18 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 ورود آدرس سایت و شروع ارزیابی .4 شکل

 
 نمایشگر وضعیت انتظار و مرحله ارزیابی .5 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 19 صفحه صفحه:

  

  

 

 نتیجه ارزیابی 4.2

ق العات دقیین اطپس از انجام ارزیابی کاربر اطالعاتی از وضعیت فعلی و کلی سایت دریافت خواهد کرد. همچن

 شود:ر میمل موارد زیگیرد. این اطالعات شابصورت جدول نیز در انتهای صفحه در اختیار کاربر قرار می

 گزارش وضعیت کلی ارزیابی 4.2.1

رار قار کاربر اختی در این بخش از گزارش به کاربر اطالعات کلی را مانند زمان، حجم و اطالعات مقایسه ای در

 می دهد.

 
 یابیارز یکل تیگزارش وضع .6 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 20 صفحه صفحه:

  

  

 

 

 نمودار زمان دریافت اطالعات 4.2.2

دهد. می قرار ف صفحه به تفکیک نوع در اختیار کاربراین بخش نموداری از وضعیت سرعت دریافت اجزای مختل

اشاره ر صفحه برای بهبود سریع ت Mime Typeتوان به جنس فایلهای ارسالی و از جمله اطالعات ارائه شده می

ط دی توسکرد. از کاربردهای این بخش تشخیص سریع محل بهینه سازی است. به عنوان مثال اطالعات تولی

 ابع ایستا به راحتی قابل تفکیک هستند.سرور و تصاویر و من

 
 اطالعات افتینمودار زمان در .7 شکل

 

 نمودار حجم درخواست 4.2.3

مکان ربر ایکی از فاکتورهای سرعت یک صفحه وب سایت سرعت دانلود منابع آن است. نمودار مذکور به کا

از و دون نیمنابع بدهد تا با یک نگاه نسبت به کاهش حجم به عنوان مثال کمتر کردن حجم تصاویر، حذف می

 پخش فیلم با دستور کاربر اقدام نماید.



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 21 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 نمودار حجم درخواست .8 شکل

 

 نمودار انواع درخواست 4.2.4

نمودار پیش  تواند به بهبود کیفیت راندمان صفحه کمک کند.در برخی شرایط یکپارچه سازی منابع صفحه می

 دهد.بر قرار میرو امکان تفکیک انواع درخواست را با جداسازی نوع آن در اختیار کار

 
 نمودار انواع درخواست .9 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 22 صفحه صفحه:

  

  

 

 روز گذشته 30گزارش سابقه ارزیابی ها در  4.2.5

زمان  ویک تاریخ ها به تفکفرایند بهبود راندمان یک سایت نیاز به زمان دارد. از این رو امکان مقایسه ارزیابی

ی بین یسه اای اصلی مقادهد به تفکیک هریک از فاکتورهامری است الزامی. نمودار زیر به کاربر امکان می

ایش جدداً نمف یا متواند با کلیک روی هر فاکتور آن را از نمودار حذها داشته باشد. همچنین کاربر میارزیابی

 دهد.

 
 روز اخیر 30گزارش وضعیت کلی ارزیابی سایت نمونه در  .10 شکل

 
 روز 30افزار مدیر محتوا در گزارش سرعت پاسخگویی نرم .11 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 23 صفحه صفحه:

  

  

 

 ت مختلف شبانه روززمان پاسخگویی در ساعا 4.2.6

منابع  رزرو های ابری امکانهای پیک دسترسی امری است مهم. امروزه پلتفرمبرای مدیران یک سازمان زمان

مه به برنا توانند نسبتدهند. با این دید مدیران فنی یک درگاه میبصورت خودکار را در اختیار کاربر قرار می

 ایند.ریزی تخصیص منابع در ساعات مختلف اقدام نم

 
 در ساعات مختلف شبانه روز ییزمان پاسخگونمودار  .12 شکل

 فهرست پیوندهای شکسته 4.2.7

خش زیر ست. باتواند فراخوانی سایت را با اختالل همراه کند وجود پیوندهای شکسته یکی از دالیلی که می

 دهد.فهرستی از خطاهای نرم صفحه را در اختیار کاربر قرار می

 
 ستهفهرست خطاها و پیوندهای شک .13 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 24 صفحه صفحه:

  

  

 

 

 راهکارهایی برای بهینه سازی سایت 4.2.8

بر ختیار کاردر ا هایی بصورت پیش فرضتواند بر اساس اطالعات دریافتی از روبات ارزیابی، راهنماییابزار می

ر طی و سایارتبا تواند به مواردی جهت بهبود زیرساخت نرم افزار، سرور، لینکقرار دهد. این راهنمایی ها می

 ازی اشاره کند.فاکتورهای بهینه س

 
 نمونه راهکارهایی برای بهینه سازی سرعت دسترسی .14 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 25 صفحه صفحه:

  

  

 

 نمودار آبشاری سرعت فراخوانی اجزای صفحه 4.2.9

ضعیت واهده نماید. نمودار آبشاری امکان مشگاه یکی از اجزای صفحه فرایند فراخوانی را بسیار کند می

ه سادگی دهد. کاربر بار کاربر قرار میفراخوانی را به تفکیک تک تک اجزای صفحه و فاکتور زمانی در اختی

 گردد.تواند تشخیص دهد کدام بخش از صفحه باعث کند شدن فرایند فراخوانی صفحه میمی

 

 
 نمودار آبشاری سرعت فراخوانی اجزای صفحه .15 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 26 صفحه صفحه:

  

  

 

 کاربرثبت نام  و پروفایل خصوصي  .5

ه در سامان ت نامام نماید. فرایند ثبتواند برای خصوی سازی اطالعات ارزیابی خود اقدام به ثبت نکاربر می

موده گ کلیک نیتورینارزیابی واکاو بسیار آسان است. کافیست کاربر پس از باز کردن سایت روی کلید ثبت نام مان

حه زیر روبرو ام با صفثبت ن و با ارائه آدرس ایمیل و نام و کلمه عبور در سامانه ثبت نام نماید. پس از انجام فرایند

 شامل بخش های زیر است. شود کهمی

 افزودن سایت جدید 5.1

 انه معرفیه سامبتواند سایت مورد نظر خود را با پرکردن فرم افزودن سایت جدید برای مانیتورینگ کاربر می

ناسنامه ای و اطالعات ش نماید. همچنین این فرم امکان مشخص کردن بازه زمان، آدرس و وضعیت مانیتورینگ

های مرتبط از فیلد ستفادهادهد. همچنین در این بخش کاربر اپراتور می تواند با اربر قرار میارزیابی را در اختیار ک

  مانند نام، شماره تماس، پست الکترونیک و ... اقدام به تکمیل اطالعات رابط درگاه نماید.

 

 

 

 پنل خالی کاربر پس از ثبت نام .16 شکل

 

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 27 صفحه صفحه:

  

  

 

 های کلی وضعیت ارزیابیگزارش 5.2

ها لی سایتکضعیت تواند مدیر فنی یکی یا چند دستگاه را از وهمترین گزارشهایی که میدر نگاه اول یکی از م

ت اشکاال وهای نمایش داده شده در بخش زیر است. این گزارش ها وضعیت کیفیت و سرعت مطلع نماید گزارش

 دهد.های تحت مانیتورینگ را در اختیار کاربر قرار میسایت

 
 های کاربرگزارش کلی وضعیت ارزیابی .17 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 28 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 هاوضعیت سرعت فراخوانی درگاه .18 شکل

 

 
 هامتوسط حجم صفحات درگاه .19 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 29 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 افزار مدیر محتواکیفیت سرور و نرم .20 شکل

 

 
 وضعیت خطاها و پیوندهای شکسته .21 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 30 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 متوسط اجزای صفحات .22 شکل

 

 
 هاگزارش کلی از وضعیت درگاه .23 شکل

 گزارش تفکیکی وضعیت درگاه ها 5.3

های تحت مانیتورینگ را مورد بررسی قرار دهد. در جدول از سایتدر بخش زیر کاربر می تواند گزارش هریک 

اول اطالعاتی مانند تصویر آخرین ارزیابی، آدرس سایت، تعداد آزمایش و وضعیت کیفی سایت قابل دسترسی 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 31 صفحه صفحه:

  

  

 

ها و یا تواند بر اساس نیاز خود با کلیک روی آدرس دسترسی به اطالعات دقیق آخرین ارزیابیاست. کاربر می

به  م به فعال سازی یا غیر فعال سازی یکی از فاکتورها نماید. با این حال اطالعات بیشتر با فشردن کلید اقدا

 ها دسترسی یابد.گزارش تفضیلی و انتخاب بازه زمانی ارزیابی

 
 درگاه ها تیوضع یکیگزارش تفک .24 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 32 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 هاقابلیت نمایش و حذف اطالعات مورد نیاز فهرست درگاه .25 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 33 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 تفضیلی یک درگاهتصویر گزارش  .26 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 34 صفحه صفحه:

  

  

 

 حذف و مدیریت درگاه 5.4

شرح این  مه بهدهد که در اداها را در اختیار کاربر قرار میاین بخش امکان مشاهده فهرست، مدیریت درگاه

 امکانات خواهیم پرداخت.

 
 تصویر پیش نمایش بخش اولیه پنل کاربر .27 شکل

 

 فعال سازی یا غیر فعال سازی مانیتورینگ 5.4.1

ها اقدام به فعال سازی یا غیر فعال سازی فرایند در فهرست سایت ده از کلید کاربر می تواند با استفا

 شود.ریافت میینگ دمانیتورینگ نماید. پس از فشار این کلید تاییدی از کاربر مبنی بر تغییر وضعیت مانیتور

 

 
 تصویر تغییر وضعیت مانیتورینگ یک درگاه .28 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 35 صفحه صفحه:

  

  

 

 افزودن اعتبار ارزیابی 5.4.2

 ید ا فشار کلتواند  بتواند اقدام به تعداد مشخصی ارزیابی یک درگاه نماید. کاربر میمیدر شرایط خاص کاربر 

 تعداد آزمایش مورد نظر را مشخص نماید.

 
 دیالوگ انتخاب تعداد ارزیابی درگاه انتخابی .29 شکل

 حذف یک ارزیابی 5.4.3

ماید. قبل از انجام عملیات حذف ن تواند اطالعات ارزیابی یک سایت را با فشردن کلیددر صورت نیاز کاربر می

 شود.دیالوگ زیر جهت تایید فرایند به کاربر نمایش داده می

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 36 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 هاحذف سوابق ارزیابی از فهرست سایت .30 شکل

 

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 37 صفحه صفحه:

  

  

 

  NOC  - شبکه اتیمرکز عملپنل  .6

شبکه  تیریو مد نگیتوریاست که مان یشود، محل یبه آن ناک گفته م یکه در محاوره فن 1شبکه اتیمرکز عمل

شد. در آن  یساز ادهیپ یالدیم 1960مدل ناک حدود سال  نیتر یمیقد  گردد. یدر آن انجام م یترویکامپ یها

شد که با  ییبازگشا ورکیویدر ن یاند ت یت یتوسط شرکت ا 1962به نام مرکز کنترل شبکه در سال  یزمان محل

داد.  یم شیشرکت را نما نیمهم ا یراتمخاب یرهایها و مس چیسوئ تیوضع ژه،یو یها شیاستفاده از صفحه نما

 .دیگرد نیگزیشده بود جا یراه انداز نستریکه در شهر بدم یبا ناک امروز 1977محل در سال  نیا

 یها طیمح مشاهده یبرا یدولت یوکار، عام المنفعه، دانشگاه ها و سازمان هاکسب یناک توسط سازمان ها

 گنیتوریانمسئول م. پرسنل ناک ردیگ یاستفاده قرار م دارند، مورد یبه حداکثر دسترس ازیکه ن دهیچیپ یشبکه ا

 یاصختوجه  ازمندین سیسرو افتاز  یدور یهستند که ممکن است برا ینیمع طیچند شبکه در شرا ای کی

هم به  ختلف وم یشبکه ها تیریناک داشته باشند، هم به منظور مد کیاز  شتریباشند. سازمان ها ممکن است ب

و  یاخلد یه هاها خارج از دسترس باشد. عالوه بر نظارت بر شبک تیاز سا یکیکه  یطیدر شرا یمنظور افزونگ

مخرب  یها انیجر یرهبر ،یاجتماع یتوانند با نظارت بر شبکه ها یمرتبط، ناک ها م یها رساختیاز ز یخارج

ه در کوده است فحه نمصبا توجه به اهمیت پایش و مانیتورینگ، واکاو نیز اقدام به تولید این  .رندیرا به دست بگ

 ادامه به نحوه دسترسی و تحلیل اطالعات آن خواهیم پرداخت.

 
 NOCتصویر و نمای کلی پنل  .31 شکل

                                                 
1 Network Operations Center 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 38 صفحه صفحه:

  

  

 

 NOCدسترسی به صفحه اصلی  6.1

و ارسال  wakav.irکافیست با رجوع به صفحه  Nocبرای دسترسی به صفحه نمایش اطالعات، روی رایانه پنل 

 کلیک کنید.  NOCپنل مانیتورینگ کاربری، روی کلید  کدکاربری و کلمه عبور و رجوع به صفحه

 

 
 NOCکلید دسترسی به پنل  .32 شکل

 NOCاجزای صفحه  6.2

 ها هستند. دربخش است که هرکدام نمایشگر اطالعات وضعیت درگاه 8شامل  NOCصفحه 

 ها خواهیم پرداخت.ادامه این مستند به شرح هریک از جعبه

 فهرست خطاها.1

 ارزیابی آخر 20فهرست .2



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 39 صفحه صفحه:

  

  

 

 هاش حجم و زمان درگاهگزار.3

 سرعت فراخوانی بر اساس فاکتورهای ارزیابی.4

 شیتحت آزما یهادرگاه یکل تیوضع.5

 ریاخ یابیارز 20 ریتصو .6

 ابیارز یهاگره یو اطالعات آمار ریتصو.7

 آخر یابیارز ریتصو.8

 فهرست خطاها 6.2.1

دم عردند که باعث گبا توجه به نحوه عملکرد سامانه، گاه یک یا چند درگاه دچار خطاهای مختلفی می

نیاز  ی مورددهد. عمومًا خطاهاها را نمایش میشود. این بخش فهرستی از خطاهای درگاهپاسخگویی درگاه می

 بررسی شامل موارد زیر است:

  عدم پاسخگوییDNS Server 

 عدم وجود ارتباط شبکه 

  عدم پاسخگویی یا خطای نرم افزار 

 یتکمی پهنای باند و در نتیجه عدم نمایش سا 

 
 تصویر فهرست خطاها .33 شکل

 این بخش اطالعات زیر را در اختیار افراد واحد کنترل قرار می دهد
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 اربر کتیار تواند اطالعاتی جهت رفع خطا در اختصویر خطا : گاه با توجه به نوع خطا تصویر آن می

ازی یا سیره قراردهد. برای مثال طی مدت طراحی این سامانه انواع خطاهایی مانند پر شدن فضای ذخ

 قطعی ارتباط با بانک داده بسیار مشاهده شده است.

 دهد.می آدرس سایت: این ستون اطالعاتی مانند آدرس سایت، نوع خطا و زمان بروز خطا را نمایش 

  ابط همراه ر ابت وثنام سازمان: این ستون اطالعاتی مانند نام سازمان، اطالعات تماس مانند شماره تماس

 قرار می دهد. را در اختیار کاربر

 وانی الً فراخکه یا زمان فراخوانی: گاه برخی از سایت ها به علتی بیش از زمان مورد انتظار فراخوانی شد

مایش شود. این ستون زمان فراخوانی را در صورت دریافت بخش یا کل صفحه را به کاربر ننمی

 ر خواهد بود.وجود داشته باشد این عدد همیشه صف DNSدهد. در مواردی که خطای می

  پاسخ سرور: یکی از روشهای تشخیص خطای نرم افزار درگاه مشاهدهHTTP Status Code .است 

جود محتوا خواهد افزاری یا عدم ونشانه خطای نرم 300و  200طبق استاندارد پیامهایی غیر از خانواده 

 بود.

 ن د. این ارزیاب مشخص شوهای آزمایش متعدد الزم است ماشیسرور آزمایش: با توجه به وجود گره

 اطالعات برای تشخیص وجود اشکال در مسیر ارتباطی کاربرد دارد.

 ارزیابی آخر 20فهرست  6.2.2

ار داشته اختی های تحت آزمایش را دربا توجه به عملکرد لحظه ای ابزار نیاز است فهرستی از آخرین درگاه

شود هرچند ده مییش آخر در این جدول نمایش داآزما 20باشیم. همچنین با در نظر گرفتن بازه زمانی اتفاقات 

 کاربر توسط کانال تلگرام و کنترل پنل نیز دسترسی به آرشیو وقایع دارد.

 
 تصویر فهرست آخرین ارزیابی ها .34 شکل
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  58 از 41 صفحه صفحه:

  

  

 

 این جدول شامل اطالعات زیر است.

 اده دتصاص شماره ردیف: برای ارجاع به سایر گزارشها و دسترسی سریع به هر ارزیابی یک شماره اخ

 رد.باهیم شود که در ادامه مستند کاربرد آن را خواهیم دید و با نام شماره ارزیابی نام خومی

 رزیابی وامان ز، تیمانند آدرس سا یستون اطالعات نیا درگاه، عنوان سایت و زمان ارزیابی: ، آدرسنام 

 دهد.عنوان بازگشت داده شده از صفحه وب را نمایش می

 ابط همراه ر ابت وثمانند نام سازمان، اطالعات تماس مانند شماره تماس  ین اطالعاتستو نیسازمان: ا نام

 دهد. یکاربر قرار م اریرا در اخت

 .زمان فراخوانی: این ستون نمایشگر زمان فراخوانی کلی سایت با تمام اجزا است 

  دهد.مایش میرا ن 1های نا متقارندرخواستحجم: این ستون حجم صفحه چه در فراخوانی اول و چه 

  پاسخ سرور: در صورتی که یک صفحه صحیح فراخوانی شودHttp Status Code  ایش نم 200با عدد

تواند از می دهد. کاربر از طریقه این ستونرا نمایش می 300شود. گاه انتقال یک صفحه کد داده می

 این انتقاالت مطلع گردد.

 د. اینمتعدد الزم است ماشین ارزیاب مشخص شوهای آزمایش سرور آزمایش: با توجه به وجود گره 

 اطالعات برای تشخیص وجود اشکال در مسیر ارتباطی کاربرد دارد.

 های سطر هارنگ

 ه شود.رنگ دید 5تواند در تشخیص سریع از وضعیت سرعت فراخوانی درگاه، پس زمینه هر سطر می برای

 سفید: سایت درحال ارزیابی است. .1

 ی و سالمت است.سبز: وضعیت سایت منطق .2

 شود.زرد: سایت با تاخیر فراخوانی می .3

 ارد.ای: سایت بسیار کند است و امکان از کار افتادن طی حمالت سایبری را به سادگی دقهوه .4

 قرمز: سایت خارج از دسترس است. .5

 گیرد.ها در این بازه زمانی قرار میترکیب این رنگ

 میلی ثانیه 4000سبز: زیر  .1

 انیهث 8تا  4زرد: بین  .2

 ثانیه 8ای: بیشتر از قهوه .3

 

                                                 
1 ASYNC / AJAX 
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 گزارش حجم و زمان 6.2.3

ها را اهم درگها در یک نگاه، نیاز است طی دو نمودار زمان و حجبرای مشاهده وضع کلی صحت عملکرد درگاه

 مورد پایش قرار دهیم. 

 
 هانمودار زمان و حجم درگاه .35 شکل

 

 این بخش شامل دو نمودار است که به شرح زیر کاربرد دارد.

 جیم وار حجم: گاه یک وب سایت به دلیل خطای طراح با قراردادن منابعی مانند تصاویر حنمود 

ده سایت ه کننفراخوانی فیلم بدون تایید کاربر باعث کندی فراخوانی و اتالف ترافیک کاربر استفاد

داد دامه اعهای مختلفی نمایش داده مش شود که در ابخش با پس زمینه 4شود. این نمودار  شامل می

ق عدد دقی ویابی تواند با قراردادن اشاره گر ماوس از شماره ارزآن معرفی می گردد. همچنین کاربر می

 اطالع یابد.

o  : 0قرمز 

o مگابایت 1تا  :آبی 

o  مگابایت 3سفید: تا 

o  مگابایت. 3قرمز کمرنگ: بیش از 

  قابل تشخیص باشد. این نمودار زمان: الزم است در صورت فراخوانی کند یک یا چند درگاه در یک نگاه

کند تا در یک نگاه وضعیت سرعت فراخوانی درگاه را تشخیص دهد. کمک می NOCنمودار به اپراتور 

الزم به ذکر است این نمودار اطالعاتی غیر از حجم سایت شامل جمع زمان مسیر ارتباطی و نرم افزار  
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تواند با قراردادن اشاره گر ماوس از شماره همچنین کاربر می دهد.را در اختیار اپراتور قرار می  DNSو 

 ارزیابی و عدد دقیق اطالع یابد.

o  : 0قرمز 

o میلی ثانیه 6000تا  3500تا  :آبی 

o  میلی ثانیه15000تا  6000سفید: تا 

o  ثانیه 15قرمز کمرنگ: بیش از 

 سرعت فراخوانی بر اساس فاکتور ارزیابی 6.2.4

فاده شخیص سریع مشکل از این مجموعه نمودار استها و همچنین برای تبرای اطمینان از صحت درگاه

 هاست. کنیم. این نمودار شامل دو بخش فاکتورهای دسترسی به درگاه و زمان دسترسی درگاهمی

  فاکتورهای دسترسی به درگاه: این نمودار وضعیت فاکتورهای اصلیDNS ،Connection Time ،

Wait Time  وDownload Time راتور دهد. اپرا نمایش میNOC  ز ادر صورتی که یکی تواند می

ل افزار با مشکهای دسترسی به درگاه به عنوان مثال کندی سرعت پاسخگویی وب سرور و نرمالیه

شاهده گ و ممواجه شود این نمودار شکل منظم خود را از دست خواهد داد و با یک نگاه و کنترل رن

 های زیر است.  این نمودار شامل رنگ کد ارزیابی به سرعت از مشکل درگاه مطلع گردد.

o  رنگ آبی:نشان دهنده فاکتورConnection Time .است 

o  رنگ سیاه: نمایشگر فاکتورWait Time ست.و زمان پاسخگویی نرم افزار مدیر محتوا ا 

o .رنگ سبز: نشان دهنده زمان دریافت و پهنای باند سرویس دهنده درگاه است 

o  به آی پی و وضعیت رنگ نارنجی: زمان ترجمه آدرسDNS دهد.سرور را نمایش می 

 مل را ره کاها در صورت صحت عملکرد باید تصویر یک دایها: یک مجموعه از درگاهزمان دسترسی درگاه

با  قطعه از خود به نمایش بگذارد. در صورتی که یک درگاه وضعیت صحیحی نداشته باشد بصورت یک

 ت.درگاه اس های متعدد یکبرد این نمودار بیشتر برای ارزیابیاندازه متفاوت نمایش داده می شود. کار
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 هانمودار فاکتورهای ارزیابی درگاه .36 شکل

 

 

 
 هانمودار فاکتورهای ارزیابی درحالت صحت عملکرد درگاه .37 شکل

 

 های تحت آزمایشوضعیت کلی درگاه 6.2.5

ند. اشته باشنه واکاو دهای تحت آزمایش و ساماهر زمان باید نگاهی کلی به وضعیت درگاه NOCاپراتورهای 

 رداخت.است. در ادامه به شرح هریک از بخش ها خواهیم پ  NOCهای صفحه این بخش یکی از مهمترین بخش
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 صفحه وضعیت کلی آزمایشها .38 شکل

 های تحت ها: این نمودار نگاه کلی از سرعت فراخوانی کل سایتنمودار وضعیت کلی فراخوانی سایت

 ها به شرح زیر استفهرست و معنی هریک از رنگدهد. آزمایش به اپراتورها می

o  ثانیه 5آبی: وضعیت صحیح: کمتر از 

o  ثانیه 10خاکستری: تا 

o  ثانیه 15سبز: تا 

o  ثانیه 15نارنجی: بیش از 

o مشکی: خطا 

  ومیزبان  سرور ونمودار وضعیت سرعت سرور و نرم افزارها: این نمودار اطالعات متوسط سرعت نرم افزار 

 دهد. ها را نمایش میکل درگاه  Wait Timeفاکتور 

o  میلی ثانیه 200آبی: وضعیت صحیح: کمتر از 

o  میلی ثانیه 500خاکستری: تا 

o  میلی ثانیه 1000سبز: تا 

o  میلی ثانیه 1000نارنجی: بیش از 

o مشکی: خطا 

 ممکن است درست نمایش   1نمودار پیوندهای شکسته: هریک از صفحات در صورت وجود پیوند شکسته

 دهد.های تحت ارزیابی را نمایش میاین نمودار وضعیت پیوندهای شکسته کل درگاه نیابد.

o  2آبی: وضعیت صحیح: کمتر از 

                                                 
1 Broken Link / Resource 
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o  4خاکستری: تا 

o  8سبز: تا 

o  8نارنجی: بیش از 

o مشکی: خطا 

 تمام ها: این نمودار وضعت حجم صفحات تحت آزمایش همراهنمودار وضعیت حجم کلی صفحات درگاه 

 دهد.منابع را نمایش می

o  مگابایت 1آبی: وضعیت صحیح: کمتر از 

o  مگابایت 2خاکستری: تا 

o  مگابایت 5سبز: تا 

o  مگابایت 5نارنجی: بیش از 

o مشکی: خطا 

 فاوت ست با این تهاتیسا یفراخوان یکل تیوضع: همانند نمودار هاتیسا یفراخوان یکل تینمودار وضع

 شود.می آزمایش اخیر نمایش داده 20که نمایش بر اساس اطالعات 

  را  آزمایش اخیر 20: وضعیت پاسخگویی یا عدم پاسخگویی یفعل یها تیسا یخطا تیوضعنمودار

 دهد.نمایش می

 ا اده رهای آزمایش و مراکز دها و وضعیت گرهجدول گزارش کلی: این جدول اطالعات کلی ارزیابی

 دهد.نمایش می

 ارزیابی اخیر 20تصویر  6.2.6

ر قادر به هاست. در صورتی که ابزاشدن سایت Hackشخیص اتفاقاتی مانند یکی از کاربردهای این ابزار ت

اشته باشند. در ارزیابی آخر دسترسی د 20توانند به تصویر تشخیص تغییر کلی صفحه نشود اپراتورهای پایش می

ییر غای از یک تصورت بروز تغییر در تصویر سایت به عنوان مثال قرار گرفتن یک تصویر نادرست که نشانه

 ناخواسته باشد، در این بخش قابل مشاهده خواهد بود.
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 ارزیابی اخیر 20تصویر  .39 شکل

 های ارزیابتصویر و اطالعات آماری گره 6.2.7

تصویر  تورهاهای ارزیاب است. این بخش به اپرایکی از اطالعات بسیار مهم، اطمینان از صحت عملکرد گره

 یر تغییرز تصاودهد. در صورتی زمان که هریک انمایش می های ارزیاب و زمان فعالیت ربات راوضعیت فعلی گره

 اید.ل مطع نمز اشکانیابد، اپراتور متوجه بروز اختالل در فرایند ارزیابی شده و می تواند گروه پشتیبان را ا

 
 های ارزیابتصویر وضعیت گره .40 شکل

 تصویر ارزیابی آخر 6.2.8

دازه ابی با انارزی حت محتویات صفحه، تصویر آخرینبرای مشاهده تصویر دقیق از آخرین ارزیابی و اطمینان از ص

 گیرد.بزرگ در اختیار اپراتورها قرار می



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 48 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 تصویر بزرگ آخرین ارزیابی انجام شده .41 شکل
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 پنل قابل استفاده کاربر روی نمایشگر شخصي .7

ی ر محیطا دیزدیک نها برای مشاهده ساده تر در فاصله گاه نیاز است اپراتور دسترسی به اطالعات کلی ارزیابی

گ انیتورینملید پنل کتواند با ورود به سامانه واکاو و کلیک روی داشته باشد. ازین رو کاربر می NOCغیر از پنل 

 پیشرفته به این صفحه دسترسی یابد.

 
 NOCدسترسی به پنل مانیتورینگ کاربر   .42 شکل

 ا نمایشگریراه بلت، تلفن همتر پنل اصلی بوده و قابلیت نمایش روی نمایشگر رایانه، تاین صفحه نسخه کوچک

، یت خطاهاها و وضعاتومبیل را خواهد داشت. با این حال به دلیل محدودیت فضا به اطالعاتی مانند نام درگاه

 ست.های ارزیاب و یک تصویر اولین و آخرین ارزیابی اکتفا شده انمودار زمان و حجم، وضعیت گره

 
 پنل قابل استفاده کاربر روی نمایشگر شخصی .43 شکل
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 پنل مانیتورینگ واکاو در نمایشگر اتومبیل .44 شکل
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 با فرمت موردنظر کارفرما هایگزارش يبروزرسان .8

در  شد. افزار افزودهرمبا توجه به تغییر نیازهای موجود تغییرات زیر با درخواست کارفرما در گزارشها و صفحات ن

م به ذکر نماید. الز دید، درخواست تولید گزارشتواند بر اساس نیاز به وجود به ایجاد گزارش جآینده کارفرما می

 ود.بهای جدید شامل این بخش از پروژه نبوده و خود شامل قرارداد دیگری خواهد است تولید گزارش

 ها در یک جدول جداگانهمدیریت درگاه 8.1

ها به اهت درگهای مورد ارزیابی نیاز به یک جدول جداگانه جهت مدیریبا توجه به بیشتر شدن تعداد درگاه

 افزار افزوده شد.نرم

 
 هامدیریت درگاه .45 شکل
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 بخش تابلو اعالنات و پیامها 8.2

پیامها  و بخشرگاه نیاز است بر اساس شرایط پیامی بصورت خصوصی یا گروهی به کاربران ارسال گردد. ازین 

 به پنل کاربر افزوده شد.

 
 

 پنل پیامها و اعالنات .46 شکل
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 برارسال پیام از طریق پنل مدیر به کار .47 شکل

 هانمایش گزارش کلی ارزیابی 8.3

س ل کاربر پروفایپها به پنل کاربر افزوده شد. این بخش در صفحه ر اساس نیاز گزارش کلی از وضعیت ارزیابیب

 از ورود به سامانه در دسترس قرار گرفته است.

 
 هاگزارش کلی وضعیت ارزیابی .48 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 54 صفحه صفحه:

  

  

 

 

 هاهای جدول فهرست سایتخالصه سازی ستون 8.4

ها ز ستونرخی ابها برای سهولت و خوانایی ازه نمایشگرها در حالت استاندارد برخی از ستونبا توجه به اند

 کلیک نمایید.   های مخفی کافی است بر روی شکلکبصورت پیشفرض مخفی شدند. برای نمایش ستون

 
 هاهای جدول فهرست سایتحالت پیشفرض فهرست ستون .49 شکل

 

 
 هاهای فهرست سایتنمایش تمام ستون .50 شکل

 اضافه شدن اطالعات شخص رابط درگاه 8.5

نه و ه به سامادرگا با توجه به اینکه نیاز سریع به دسترسی اطالعات رابط امری الزامی بود، بخش مشخصات رابط

ا کال بافزوده شد. منظور از رابط درگاه شخصی است که در صورت لزوم و در صورت بروز اش  NOCصفحات 

 ایشان ارتباط برقرار گردد.



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 55 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 هاورود اطالعات رابط فرم .51 شکل

 هامشاهده گزارش سوابق آزمایش 8.6

 زامی بود.اص الها نیاز به آرشیو و دسترسی به نتایح یک آزمایش خبا توجه به افزایش حجم اطالعات آزمایش

وابق سشاهده مها افزوده شد. برای لذا قابلیت مشاهده نمودار و نتایج ارزیابی یک گزارش به فهرست درگاه

قدام به باز ا   +ها کلیک شود و یا با استفاده از کلید کافی است روی آدرس سایت در فهرست سایتها آزمایش

 کردن بخش سوابق نمود.

 
 ها در بازه زمانیگزارش ارزیابی .52 شکل

 



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 56 صفحه صفحه:

  

  

 

 
 هادسترسی به سابقه آزمایش .53 شکل



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 57 صفحه صفحه:

  

  

 

 NOCهای صفحه تغییرات گزارش .9

های این رشازهای به مرور مشخص شد، گزااز آنجا که صفحه پایش از مهمترین صفحات این ابزار است و نی

 صفحه به شکل زیر تغییر کرد. جهت تسریع مشاهده هر بخش با عدد مشخص شده است.

 
 قبل از اصالحات NOCتصویر صفحه  .54 شکل

 

 خطاها - 1بخش  9.1

 در این بخش تصویر خطا، نام سازمان و اطالعات رابط در سامانه و این صفحه افزوده شد.

 زمان نمودار حجم و - 2بخش  9.2

 های مشخص تفکیک شد.رنگ در بازه 4بر اساس نیاز و دقت نمودارهای این بخش به 

 های کلی ارزیابیگزارش – 3بخش  9.3

کیفیت  اها وهای تحت ارزیابی شامل حجم، زمان فراخوانی، خطهای کلی از تمام درگاهمجموعه ای از گزارش

 سرورها به این بخش افزوده شد.



 

 11/4/1397 تاریخ:

  58 از 58 صفحه صفحه:

  

  

 

 های ارزیابیتصویر زنده گره – 4بخش  9.4

ه بین درگاه ی آخرهای ارزیابی، کاربرد این بخش از اطالعات فاکتورهای ارزیاببا توجه به افزایش تعداد گره

هت صحت جهای ارزیابی تغییر یافت. همچنین گره ارزیاب و اطالعات زمانی گره  Desktopنمایش صفحه پیش

 عملکرد گره، روی تصویر متن تاریخ و ساعت افزوده شد.

 درگاه آخر 20فهرست  – 5بخش  9.5

 در این بخش نام سازمان و مشخصات تماس با رابط افزوده شد.

 نمودار فاکتورهای ارزیابی – 6بخش  9.6

 وده شد.منتقل و نمودارهای جدید فاکتورهای ارزیابی به این بخش افز 3نمودارهای این پنل به بخش 

 هافهرست تصاویر ارزیابی درگاه – 7بخش  9.7

 ش صفحه زنده گرهارزیابی آخر و افزایش تعداد گره ارزیابی، نمای 20یاز مشاهده تصاویر کوچک با توجه به ن

 منتقل شد و در این بخش تصاویر وب سایت ها افزوده شد. 4ارزیاب به بخش 

 

 
 پس از تغییرات NOCتصویر صفحه  .55 شکل

 


