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از  سرور    هراز آنجایی که  .  قابل مشاهده استی فیزیکی و مجازی  سرورها  تیاست که در آن فعال  یند یسرور فرآ  نگیتور یمان
  سازمان مطابق انتظار یک    یهمه سرورها   نکهیاز ا  نانیاطم  ،کند می   یبان یهزاران درخواست به طور همزمان پشت  ی حت  ا یصدها  

همیشه در حال    IT یهاستم یکه س ییاز آنجا  .دهد را تشکیل می اطالعات  ی فناور  رساختی ز  تیر یاز مد  یکار کنند بخش مهم 
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تا    کند ی کمک م مانیتورینگ    .کرده است  دایپ  ایویژه   ت یاهم  ی مختلف هاها در زمان آن  ق ینظارت دقامروزه  ،  هستند توسعه  
 نظر داشته باشند.    ری ز در هر زمان کارکنان را  تی فعالمدیران بتوانند  و کنند مطابق با هدف کار   ی مرکز  یهاستم یسرورها و س

از   هنوز ممکن است کسب و کارهااز  یار ی بساما ، پوشیده نیستها سازمان  بیشتر بر سرور عملکرد مانیتورینگ   تی اگرچه اهم
کننده    جیگ   ی موجود کم  ی سرورها   ادیتنوع ز   ل ی" به دلserver monitoringاصطالح "  د یشا  آگاه نباشند.  تکنولوژی   ن یا  یا یمزا

همه    ی ابزار خاص برا  ک یاست که    د یدارند و بع  ازین  ک یاز نظارت تکنولوژ   ی هر سرور به شکل منحصر به فرد  ؛ چرا که باشد 
 شوید. ورینگ سرور بیشتر آشنا می ت در این مقاله با مفهوم مانی مناسب باشد.

 مانیتورینگ سرور چیست؟

سرور اصطالح   عملکرد  سالمت  مانیتورینگ  به  که  دارد  جامع  مفهوم  می   و   یک  مربوط  سرور  فیزیکی  عملکرد  سرور  شود. 
باشد. از طرفی دیگر، در سرور مجازی استانداردها بسته به نوع  و عملکرد شبکه می  cpuشامل حافظه، استانداردهایی دارد که 

 است.  بسته به نوع سرور سرور شامل دیتابیس، پهنای باند شبکه و دیگر منابع

  مشکالت   ر یکاهش سرعت و سا  .دارد  کنندهی نیبش ی پ  تی ماه  این تکنولوژیو در واقع    مهم است  ی مختلف   لیبه دال  مانیتورینگ
از عملکرد هستند که    ی ها متعهد به ارائه سطح مشخصاز شرکت   ی ار ی. بسند نکمی خطا کمک    قیدق  یی به شناسا   یعملکرد 

ن  های جبراهزینه   ،تر شودضعیف   یباشد. اگر عملکرد از آستانه خاص  بسیار مهم   یمال  حسابداری ومانند  هایی  زمینه در    تواند ی م
 .خواهد داشتناپذیری را به همراه 

 چرا مانیتورینگ سرور مهم است؟ 

  ی سالمت کل د یها کلنظارت بر عملکرد و در دسترس بودن آن و  اطالعات هستند  یفناور  رساختی ز  یاجزا نیتر سرورها از مهم 
داشته باشد، ممکن است    یف یعملکرد ضع  ا یکار کند، قطع شود    یکه سرور از کار افتاده باشد، به کند   ی . در صورتهاستشبکه 
قابل اعتماد    رساخت یز یک  اغلب به   مانیتورینگ عملکرد سروری استانداردها  تی . رعا شوند و شما را رها کنند   د یناام انیمشتر 

 دارد.  ازین منیو ا

این  از    ی. آگاهروند به شمار می دنیای دیجیتال    یشگ یو هم  جیرا  یدها یتهد   ازبدافزارها و باج افزارها    حمالتدر حال حاضر  
اما  است.    ی تیامن  یاز آمادگ   ی دهد، بخش مهممی واکنش نشان    یاحمله   نیشما به چن  ستمیکه س   یی هاو روش تهدیدات  

  ی تواند فورا بفهمد که چه زمانی م   نگیتور ی مان  ستمیس  کی   .ستین  ریامکان پذ   در سرورخوب    مانیتورینگبدون داشتن    آمادگی
کاربر    ی تقاضا  شی افزا  ل یبه دل  ترافیک شبکه  ا یدهد که آمی به عنوان مثال، نشان    رخ داده است.  یرعاد یغ  دادیرو  کی و چرا  
  سرقت از    یر یشگیپسرویس    روس،یو  یمانند آنت   امنیتی مانیتورینگ  یاجزا  است.    دهاتفاق افتادر آن    مشکوکی  ند یفرآ  ایاست  
 SIEM ستمیس  جلوتر نگه دارند.  ی بر یحمالت سا تمام  شما را از    توانند ی م   (HIDS)نفوذ    صی تشخ  ی هاستم یو س (DLP) داده

برابر    نیچند   در آن راشما    یگذار ه یکه سرما   است  مانیتورینگ  ترین راهکارمدرن ( احتماال  دادیرو  تی ر یاطالعات و مد امنیت  )
 .دهد ی پس م 
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دارد    تیارتقاء ظرف  حذف کردن کامل یابه    ازی مشکل ن  کی  ایکه آ  د ی متوجه شو  د یتوانی م   ست کهکامل سرورها  نظارت  با  تنها
کمک  سرورها  و نگهداری  در حفظ    به سازمان شما  تواند ی م  یبازخورد   نیبر اساس چن  راهکارها   ی ساز اده یو پ  ی ز یر . برنامه ریخ   ای

  ی ازهاین  ین یب  ش یبه نوبه خود به شما در پ  این امر   که  کند می   را تعریف  یات یعمل  ه یخطوط پا   مانیتورینگ قوی   ستم یس  ک ی  کند.
 . خواهد کردکمک  سخت افزار و ارتقاء ندهیآ

 ؟ شودانجام میچگونه  مانیتورینگ عملکرد سرورفرایند 

سازمان  اطالعات    یها به بخش فناور روش  نیاز بهتر   ی حال، برخ   نی متفاوت است. با ا یط یمح  هر فرایند در  این  پیاده سازی  
 د. نکن افتیرا در کارایی  بیشترین، مانیتورینگ عملکرد سرور  ستمیدر س یگذار ه یسرما  باتا   کند ی کمک م

 کار کند  یمناسب وضعیت سخت افزار در 

  اغلب   هاشوند. آنی م   اختاللو به ندرت دچار    رند یگی خود تحت فشار قرار م  یات ی عمل  ی هایی معموال تا حد توانا  لیفا   یسرورها 
حافظه  ،  CPUمانند استفاده از    یی ارها ینظارت بر مع   لیدل  نیکنند. به همی کار م  وقفهروز هفته بدون    7  در   ساعت شبانه روز   24

 مهم است.   اریکند بسی حالت خود کار م نیهر سرور به طور مداوم در بهتر   نکهیا د ییا ت  یبرا استوریج و

 را شناسایی کنید  خطرات احتمالی 

.  بگذارند   ری ثا بر سخت افزار و نرم افزار تممکن است  که   د یباش یسرور، مراقب مشکالت  مانیتورینگ یاستفاده از ابزارها  هنگام 
 .دهند می هشدار   دیتابیس  یابزارها در مورد خطاها این مثال،  یبرا

 بر هشدارها  نظارت

  ی قابل اعتماد برا   یهاروش   ، بنابراین باید و حل شوند   ی بررس  د یبا  این هشدارها.  د ینظارت کن  یرا در زمان واقع  هشدارها
 در نظر بگیرید.  راها موثر آن  ی بند  تی و اولو  ت یر یمد 

 ابر  تی ظرف یز یبرنامه ر 

سرعت انجام  . به عنوان مثال، اگر  دارد ید ینقش کلمناسب   یقدرت محاسبات  یز یر در برنامه   مانیتورینگ عملکرد سرور ستم یس
سرور    کردن  توریمان  ق یاز طر   د توانی اطالعات م  ی فناور   ری مواجه شوند، مد   یگر ی کاربران با مشکالت د  ا ی  کاهش یابد   عملیات

 .خواهد شد ها اختصاص داده به آن حل مشکل برای   یمنابع  جه،ی کند. در نت ی ابیرا ارز موجود   تی وضع

 د یحداکثر استفاده را ببر  ت یظرف ی ز ی برنامه ر  از

در این شرایط  دو برابر شده است.  بایتقر  ؛ یعنیافتی  شی افزا یمراکز داده به طور قابل توجه  یپنج سال گذشته، حجم کار  در
  ی ازها یناستفاده از سرور،    نحوه  لیو تحل  ه ید با تجز نتوانی م   ها. خوشبختانه، سازمان شوند همگام    ر ی تغ  نیسرورها مجبورند با ا

 پیش بینی کنند.  ندهیآ ی هاسال در  آن را

http://www.rahaco.net/


 

 

 5صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 کند؟ مانیتورینگ سرور چگونه کار می

.  تمرکز داردعملکرد    یارها یبر معبه طور کلی  اما    ،دهد ی سرور را پوشش م  یسالمت عموم  مانیتورینگ عملکرد سرور  اصطالح
این استانداردها    یمجاز   یسرورها   ی حافظه و عملکرد شبکه است. برا،  CPUشامل استفاده از    یک یز یف  ی سرورها  در  ارهایمع  نیا

  ن ی. البته اردیگی موارد مربوط به استفاده از منابع را در بر م  ریباند و سا  یداده، پهنا   گاهی پا  ایمعموال زمان پاسخ سرور وب  
 دارد. نیز  به نوع سرور مورد استفاده    یبستگ 

 های مانیتورینگ محبوبسیستم

 :موجود است مانیتورینگ عملکرد سرور  ستمینوع س سه

 لوکال بر نرم افزار  یمبتن  ی سنت یهاستم یس •

 SaaS/Cloud  بر  یمبتن  یهاستم یس •

 ل یموبا یهاستم یس •

  ی را بررسکدام  هر   ب یو معا   ا یمزا  ادامه. در  کنند ی م  بی ترک  سازی   یسفارش   یرا برا   ی و ابر   ی سنت  ی های فناور   هاستم یس  ی برخ 
 .کرد میخواه

 بر نرم افزار  ی مبتن  یسنت یهاستم یس

  ی قابل توجه  نهیمعموال هز این سیستم مدل است.  نیتر  یو سنت باشد می  یبه نرم افزار نصب شده در محل متک  ستم یس نیا
تواند  ی م   ستمی نوع س  نیانصب  ،  های مختلف راه اندازیباتوجه به روش .  د کنی م را تضمین مستمر   یبانیپشت و  در پی داردرا  

  ، ی طور کلبه  .  کند ی فراهم م نیز  را    یساز ی سفارشامکان    زی ن  یافزار داخلحال، نرم   نیا  با  .زمان بر باشد   بسیار  و  دهیچی پبسیار  
 .دارد ی ابر  هایسرویس  در مقایسه با  تری شی ب  نهیهز  یداخل  هاینرم افزار

 SaaS/Cloud یهاستم یس

  در نصب نرم افزار  به    در این فرایند دیگر نیازشوند.  ی م  ینصب و راه انداز   نیبه صورت آنال   یابر   مانیتورینگ  یهاستم یس
  ی ها س ی. سرود یکن  یدر عرض چند ساعت( راه انداز   یرا به سرعت )حت ها  ستم یس  د یتوانی و م   د یندار   سخت افزاری  رساختیز 

 .دهند ی ارائه م  یساز ی بر شخصکمتری  اگرچه کنترل  ،دارند  یاد یز  یر یپذ انعطاف  یابر 

 ل یموبا  یهاستم یس

در هر زمان و هر مکان    جه،یدر نت  کنند.می   ی ساز   ادهیپهمراه    ناین فناوری را در تلف  ی و داخل  یاز ارائه دهندگان ابر   یار یبس
دستگاه تلفن همراه    کی   ی را بر رو  ستمی س  نیا  د یتوانی م  ؛ یعنی داشت  د یخواه  ی دسترس   مانیتورینگ عملکرد سرور   ی هابه داده 

 د. یداشته باش

http://www.rahaco.net/


 

 

 6صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 مانیتورینگ عملکرد سرور نحوه انتخاب ابزارهای 

.  د یر یدر نظر بگ  د یوجود دارد که با  یادی موارد ز   خاص هرکدام،ی  ها   ی ژگ یعالوه بر و   مانیتورینگ عملکرد سرور ابزار    د یاز خر   قبل
 : د یفکر کن ،خواهد نظارت کند  یاست که به آنچه سازمان شما م  نیا د یانجام ده  د یکه با یکار  نیاول

 ؟ ید سرور دار  چند  •

 د؟ یدار  ازین رساختی نظارت بر ز  زانی چه م به •

 اختصاص دارد؟  یز یسرور به چه چ  هر •

 د؟ ینظارت کن د یخواهی را م چه چیزهایی  •

طیف وسیعی  و به شما امکان نظارت بر    ترند جامع   گرید   یکه برخ   یدر حال  ،دارند   محدودیعملکرد    ابزارها و محصوالتاز    یبرخ 
، د یندار   ازی که به آن ن  یی های ژگی و  ری دارند و باید دقت کنید که برایا یبس  تنوعنظارت بر سرور    یدهند. ابزارهای ها را م برنامه   از

 .د یپرداخت نکنهزینه اضافی  

 نتیجه گیری 

  قلب تپنده که سرورها اساسا   یی. از آنجا شود محسوب می اطالعات   یفناور  های اصلیبخش از  یک ی  مانیتورینگ عملکرد سرور 
  ک ی   .شوند وظایف به درستی انجام می تمام  اقدامات الزم را انجام دهد تا مطمئن شود    د یبا  IT  ر یسازمان هستند، مد   ک ی

مد   یبرامانیتورینگ خوب    ستمیس و  این هدفسرور    تی ر ینظارت  به  رسیدن  ابزارها   نیا  با  .است  یضرور   جهت    ی حال، 
شدن به فاجعه، شما را از مشکالت    لیفعال هستند تا قبل از تبد   قدریها به  : آنکنند مشکالت را شناسایی نمی فقط   تی فیباک

 کند. ی کمک م شما سازمان  به کار مناسب  راه  یو اجرا  افتنیدر    این فناوری واقعمطلع کنند. در   یاحتمال
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