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                                                                                                        مونيتورينگچرا 

حضور در آن يك امر ضروري براي  مردم زندگي يآن در تمامي بخش ها تاثيرامروزه با توجه به گسترش چشمگير اينترنت و 
اينترنت خرابي و يا قطعي و يا نفوذ به متاسفانه يكي از مهمترين معضالت . تمامي افراد ، موسسات ، شركتها و سازمان ها مي باشد

و سرور مي سايت مدير  و يادارنده  وارد آمدن لطمه شديد به اعتبار ن مي باشد كه اين موضوع باعثآسايتها و سرورهاي موجود در 
  .سازمان مروبطه را به دنبال دارد سه ، شركت و ياشود و همچنين نارضايتي شديد كاربران فرد ، موس

مي دهد تا در صورت بروز قطعي ،  افراد ، موسسات ، شركتها و سازمان ها به برتينا با ايجاد سرويس مونيتورينگ اين امكان را
ممكن نسبت به رفع موضوع  نها فورا از اين موضوع با خبر شده و در كوتاهترين زمانآخرابي و يا نفوذ در سايتها و يا سرورهاي 

  .اقدام نمايد

 قرار نفوذ مورد يا و شد خراب يا و قطع اگر كه معني اين به.دارد شدن مونيتور به نياز حتما اينترنت در موجود سايت يا و سرور هر
 يا و سايت با نهاآ اگر و باشد مي زيادي كاربران داراي شما سرور يا و سايت. شويد خبر بااز موضوع  دقيقه 1طي فورا شما گرفت
 خواهد ناراحت شدت به را شما كاربران و آورد خواهد وارد شما اعتبار به فراواني لطمه موضوع اين شوند مواجه شما شده قطع سرور
 .نمود

   ..باشد مي الزامي شما براي مونيتورينگ از استفاده باشيد مي زير موارد از يكي داراي شما اگر

 پرتال •

 خبري سايت •

 اينترنتي فروشگاه •

 ديتاسنتر •

 هاستينگ خدمات ارائه •

 اينترنتي بانكداري •

 خصوصي و دولتي دهي سرويس پرتال •

 شخصي سايت •

 شركتي سايت •

 رساني اطالع سايت •

 دهي خدمات سرور •

 ...) وسرور  اف تي پي سرور، بك آپ سرور، ديتابيس سرور، دي ان اس سرور، ميل سرور، وب( مانند

  سرور يا و سايت هرنوع كل طور به •
  
 بسيار تاخير با شما شود مي مشكل دچار دليل هر به كه هنگامي نباشد مونيتور داراي شما سرور يا و سايت اگر معمول صورت به

 از دقيقه يك از بعد شما مونتيورينگ با اما شد خواهد لطمه شما اعتبار به بسيار تاخير اين و شويد مي خبر با مشكل وجود از زياد
  نماييد مي اقدام ان رفع به نسبت و شويد مي مطلع خود سرور يا و سايت در مشكل وجود
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 شويد خبر با نفر اولين بايد شما شود هك شما سايت وب اگر .1

 نفر اولين بايد شما يافت تغيير ان اول صفحه و شد هك دليل هر به شما سايت كه صورتي در خود سايت بروي بر مونيتور نصب با
 شما شده هك سايت صفحه با شما سايت كاربران از بسياري كه باشد مي بد بسيار اين و نماييد حل را مشكل و شويد باخبر آن از

  شوند مواجه
  
 
 برد خواهد بين از را شما اعتبار شما سرور يا و سايت ساعته چند قطعي .2

 يا و ساعت چند از پس است ممكن شما قطعي يا و خطا بروز هنگام در ننماييد نصب مونيتور خود سرور يا و سايت روي بر شما اگر
 اين و نمايد استفاده شما سرور يا و سايت از اند نتوانسته شما كاربران از بسياري مدت اين در و گرديد مطلع روز چند از پس حتي

 نمايد مي وارد لطمه شما اعتبار به شديدا موضوع

  
  
 باشيد مي ديگري دهنده سرويس نوع هر يا و، ديتاسنتر  هاستينگ شما اگر .3

 بايد شما و باشد مي الزامي شما براي مونيتور از استفاده باشد مي ديگري دهنده سرويس نوع هر يا يا و هاستينگ شركت شما  اگر
 هر و انها هاي پنل كنترل و Database ، Mail  ، FTP ،  DNS شامل انها افزارهاي نرم تمامي و خود سرورهاي تمامي روي بر

 .نماييد نصب مونيتور ديگري سرويس

 شما خدمات كيفيت از بسيار  شما كاربران و يابد مي كاهش چشمگيري طرز به شما هاي سرور Down Time ميزان اينكار با
 .شد خواهند راضي

 نصب مونيتور ها ده از بيش خود افزارهاي نرم و سرورها تمامي روي بر برتينا مانند بزرگ شركتهاي كه است ذكر قابل نيز نكته اين
 .اند داده كاهش شدت به را خود قطعي ميزان و نمايند مي بررسي را خود هاي بخش تمامي وضعيت طريق اين از و اند نموده

  
  
 ندارد دوست را شوند مي قطع كه هاي سايت گوگل .4

 مي باخبر ان از كه باشيد نفري اولين بايد خود سايت شدن قطع هنگام در شما پس باشد مي مهم گوگل در شما سايت رتبه اگر
 ندارد دوست شوند مي قطع طوالني مدت به كه را سايتهايي گوگل زيرا نماييد مي رفع را مشكل و شويد

  
  
 باشيد مي) مستر وب( سرور يا و سايت مدير شما اگر .5

 افزايش و مديريت براي حياتي ابزار يك مونيتورينگ از استفاده باشيد مي سرور يا و سايت وب چندين يا و يك مدير شما اگر
 باشد مي شما كار كيفيت
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 باشد مي دولتي سايت وب يا و پرتال يك داراي شما اگر .6

 بتوانيد تا نمايد مي كمك شما به مونيتورينگ باشد مي دولتي اينترنتي خدمات يا و سايت وب يا و پرتال يك داراي شما اگر
  دهيد قرار خود باالتر رده مديران اختيار در را كيفيت گزارش بهترين

  
  
 هستيد سايت طراح شما اگر .7

 قطع شما سايت هاست اگر زيرا. دهد مي افزايش را شما كارهاي كيفيت فراواني ميزان به مونيتورينگ هستيد سايت طراح شما اگر
 خواهيد حل انرا شده مطلع موضوع از خود كارفرماي از قبل شما شد اشكال يا و خطا دچار شما توسط شده طراحي سايت يا و شد

  .نمود
 
  
 باشد مي سرور چند يا و يك مدير شما اگر .8

 صورت در زيرا باشد مي حياتي امري شما براي مونيتورينگ از استفاده باشيد مي اينترنت در سرور چند يا و يك داراي شما اگر
 سرور مدير عنوان به شما اعتبار و شويد مي مطلع خود سرور خطاي يا و مشكل از زياد بسيار تاخير با شما مونيتورينگ وجود عدم
 مونيتورينگ از هميشه جهاني معتبر شركتهاي و باشد مي حياتي امري زير سرورهاي انواع براي مونيتورينگ وجود. بيند مي لطمه
 برسانند حداقل به را خود سرويس قطعي تا نمايند مي استفاده خود سرورهاي مديريت براي

 
     *Web Server 

     *Mail Server 

     *File Server 

     *DNS Server 

     *VPN Server 

     *Backup Server 

     *FTP Server 

     *Game Sever 

     *Proxy Sever 

    ... * 

  
 
 هستيد ترنتياين مالي يا و تجاري سايت يا و فروشگاه يك داراي شما اگر .9

 نمايد مي وارد لطمه شما تجارت و اعتبار به قطعي ساعت يك حتي باشيد مي اينترنتي فروشگاه يك داراي شما اگر

 دلسرد را شما مشتريان قطعي ساعت يك حتي اينترنتي بانكداري مثال  باشيد مي مالي يا و تجاري سايت يك داراي شما اگر
  نمود خواهد
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  برتينا مانيتورينگ امكانات

 ايميل و پيامك طريق از فوري رساني اطالع 

 توقف بدون سال روز 365 و هفته روز 7 و ساعته 24 بررسي 

 ...) ، سرور ديتابيس سرور، ايميل سرور، وب( سرور نوع هر بررسي امكان 

 سايت وب نوع هر بررسي امكان 

 شما سرور يا و سايت به نفوذ فوري اخطار ارسال 

 سرور يا و سايت در افزار نرم نوع هيچ نصب به نياز بدون 

 سرور يا و سايت در تغيير هيچگونه به نياز بدون 

 ان به دسترسي يا و  عبور رمزهاي مانند سرور يا و سايت محرمانه اطالعات به نياز بدون 

 پورتهاي از پشتيباني 

o HTTP,HTTPS,IMAP4,POP3,SMTP,DNS,FTP,SSH,MySql,SQL Server,Oracle 
o PPTP,L2TP,SSTP,SOCKS,Remote Desktop,VNC,TelNet,TCP,Ping 
o cPanel/WHM,DirectAdmin,Plesk,WebSitePanel,Helm,HostingController,Kloxo 
o ... 

 :شامل جهان مختلف نقاط از وضعيت بررسي 

 ... ، آلمان ، كانادا ، انگليس ، آمريكا ، ايران 

 فني دانش به نياز بدون و آسان استفاده 

 سرور گراف و كلي وضعيت ارائه 

 دقيقه 1 هر بررسي امكان 

 افزاري نرم مشكالت وجود براي شما سايت محتوي بررسي امكان 

 مشكل رفع از پس ايميل و پيامك دريافت 

 ... 

 : افزاري نرم مشكالت وجود براي شما افزار نرم يا و سايت محتوي بررسي امكان

 افزاري نرم اشكال دچار شما سايت يا و افزار نرم اما ندارد وجود ان در مشكلي و بوده فعال  شما سرور يا و هاست موارد بسياري در
 نمايد مي بررسي نيز را افزاري نرم مشكالت اين شما افزار نرم يا و سايت محتوي بررسي با سيستم اين. هد مي خطا پيام و شده

 :دارد وجود نيز زير سرورهاي انواع مانيتور امكان همچنين

     *Web Server 

     *Mail Server 

     *File , FTP Server 

     *DNS Server 

     *VPN , Proxy Server 

     *Backup Server 

     *Game Server 

    ... *  
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  آنها كاربرد و مونيتور انواع

1( TCP Ports: 

 هستيد سرور اس ان دي يا سرور ايميل يك داراي شما مثال نمايد مي بررسي را خود سرور بودن فعال وضعيت شما مونيتور اين در
 مونيتور اين بررسي براي شما. نماييد مي انتخاب را مونيتور نوع اين شما حالت اين در. نماييد بررسي انرا بودن فعال خواهيد مي و

 .نماييد انتخاب نماييد بررسي خواهيد مي را پورتي شماره بايد

 .نماييد انتخاب نيز را ديگري موارد توانيد مي شما ولي اند شده داده قرار سيستم در فرض پيش صورت به زير مقادير

a( Web Server 
   1 .HTTP 80 شماره پورت 

   2 .HTTPS 443 شماره پورت 

 
b( Mail Server 
   1 .POP3 110 شماره پورت 

   2 .IMAP 143 شماره پورت 

   3 .SMTP 25 شماره پورت 

 
c( DNS SERVER 

   1 .DNS 53 رهشما پورت 

 
d( DataBase SERVER 
   1 .MYSQL 3306 شماره پورت 

   2 .Oracle 1521 شماره پورت 

   3 .Microsoft SQL Server 1433 شماره پورت 

 
e( Proxy, VPN Server 
   1 .PPTP 1701 شماره پورت 

   2 .L2TP 1701 شماره پورت 

   3 .SSTP 443 شماره پورت 

   4 .Proxy 8080 شماره پورت 

   5 .SOCKS 1080 شماره پورت 

 
f( FILE Server 

   1 .FTP 21 شماره پورت 

   2 .Windows File Sharing 445 شماره پورت 
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g( Remote Desktop 

   1 .Remote Desktop 3389 شماره پورت 

   2 .VNC 5900 شماره پورت 

   3 .SSH 22 شماره پورت 

   4 .TelNet 23 شماره پورت 

 
h( باال موارد از غير ديگر سرور نوع هر 

   1 .Custome Port ؟؟ شماره پورت 

 
 هر روي بر مجزا مونيتور يك توانيد مي شما كه باشد فعال باال موارد از مورد يك از بيش سرور يك روي بر است ممكن: 1نكته
 دهيد قرار مورد

 Custome گزينه بايد شما حالت اين در. باشد متفاوت شما سرور پورتهاي شماره با باال هاي پورت شماره است ممكن: 2نكته

Port نماييد وارد را نظر مورد پورت شماره و نموده انتخاب ليست انتهاي از را 

 باال ليست در كه باشد داشته وجود موردي شما سرور در است ممكن. باشد نمي باال موارد به محدود سرور هاي برنامه: 3نكته
 را نظر مورد پورت شماره و نموده انتخاب ليست انتهاي از را Custome Port گزينه بايد شما حالت اين در. باشد نداشته وجود
 نماييد وارد

 
2( HTTP(s) 

 كه را اي صفحه كامل آدرس كه شكل اين به. نماييد بررسي را خود سايت بودن فعال وضعيت تواندي مي شما مونيتور اين توسط
 شما به كند دريافت را شما سايت صفحه نتوانست گاه در سيستم و دهيد مي سيستم به را شود بررسي بودن فعال براي خواهد مي

 .داد خواهد اطالع

 زير صورت به اعضا كاربري ناحيه ادرس مثال. باشد داخلي صفحات از يكي يا و شما سايت اصلي صفحه تواند مي آدرس اين: 1نكته

https://clients.bertina.us/ 

 .باشد https صورت به ssl ادرس يك يا و معمولي ادرس يك تواند مي ادرس اين: 2نكته
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3( Keyword Checking: 

 وارد سيستم به صفحه آدرس يك شما كه صورت اين به. نمايد مي بررسي را آدرس يك در خاص كلمه يك وجود مونيتور نوع اين
 .دهد مي سيستم به نيز خاص كلمه يك و نمايد مي

 .داد خواهد اطالع شما به شما آدرس در كلمه آن) وجود عدم يا(وجود صورت در سيستم سپس

 نمود اشاره زير موارد به تواند مي آن كاربرهاي جمله از. باشد مي نتيور مي نوع دقيقترين و دارد فراواني كاربردهاي مونيتور نوع اين
 شود نمي انها به محدود اما

a( سايت صفحه تغيير و شدن هك بررسي 

 يك توسط شما سايت احتماال صورت اين غير در باشد داشته وجود شما سايت اول صفحه در نبايد هرگز hack كلمه: مثال
 داد خواهد اطالع شما به فورا سيستم پس است شده هك نفوذگر

b( خاص صفحه يك يا و سايت صفحه در خطا يك وجود بررسي 

 شما سايت احتماال صورت اين غير در باشد داشته وجود شما سايت محصوالت فهرست صفحه در نبايد error كلمه:  مثال
 داد خواهد اطالع شما به فورا سيستم پس باشد مي خطا داراي

c( خاص آدرس يك در محتوي يك وجود بررسي 

 شما سايت اول صفحه احتماال صورت اين غير در باشد داشته وجود شما سايت اول صفحه در بايد حتما about كلمه: مثال
 داد خواهد اطالع شما به سيستم پس بوده خطا داراي

 
 شود نمي باال موارد به محدود و دارد نيز ديگري فراوان كاربردهاي بودن دقيق دليل به مونيتور نوع اين: 1نكته

 
4( Ping: 

 مونيتور اين در. نمايد مي بررسي پينگ دستور از استفاده با را خاص سرور يك يا و پي اي يك بودن دسترس در مونيتور نوع اين
  نداريد ان دقيقتر بررسي به نياز و نماييد بررسي را خاص پي اي يك يا و سرور بودن فعال خواهيد مي تنها شما
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  تعدادي از مشتريان سرويسهاي برتينا
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