سیستم شتاب دهنده صفحات وب

iNetCache
WebCache Engine

صورت مسئله چیست؟
استفاده بهينه از پهناي باند خطوط اينترنت و نيز كاهش حجم ترافيك
شبكه هاي سرويس دهنده از جمله مهم ترين دغدغه هاي سرويس دهندگان
اينترنت است .بخصوص زمانيكه سرويسدهندگان مجبورند بازاء پهناي باند
مصرفي و يا حجم تبادل اطالعات هزينه گزافي را بپردازند .بعالوه استفاده
نامناسب از پهناي باند خريداري شده به كاهش سرعت و نارضايتي كاربران
نيزميانجامد.
ISP






سرویس دهندگان اینترنت تلفنی
سرویس دهندگان اینترنت پرسرعت
دوائر و سازمانهای دولتی
دانشگاهها و مراکز آموزشی

آمارها نشان مي دهد بيش از  %05سايت هاي درخواستي كاربران
ها تكراري بوده و به همين ميزان از پهناي باند آنها هدر ميرود .از سوي
ديگر پهناي باند خريداري شده توسط ISPها عمدتا“ بصورت كامل زيربار
نرفته و بر اساس آمارها حداقل  %05از آن هدر ميرود .دليل اين امر آنست
كه هميشه پهناي باند كاربران ISPها از پهناي باند كل ISPكمتر است.
نياز شركت هاي ارائه كننده خدمات به ثبت دسترسي هاي كاربران براي
پاسخگوئي به مراجع قضائي از مهمترين نيازهاي آنان محسوب ميشود.
سيستم هاي موسوم به  Cache Engineهم كه در بازار يافت مي شود،
عمدتا“ گرانقيمت بوده و عملكرد آن ها با نيازهاي سرويس دهندگان داخلي
تطابق ندارد .به گواه بسياري از سرويس دهندگان ايراني ،اغلب اين
سيستم ها چندان در افزايش راندمان پهناي باند مصرفي و نيز سرعت
دسترسي كاربران به اينترنت موثر نبوده و به نسبت قيمت پرداختي بابت
اين دستگاهها ،مقرون به صرفه نبوده است.
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قاصدک هان ،چه خبر آوردی...؟!

 iNetCacheراهحلي جامع براي پاسخ به نيطاز ISPهطا بطراي
افزايش راندمان پهناي باند و سرعت دسترسي كاربران به اينترنطت
است .مكانيزمي هوشمند در  iNetCacheوظيفه ذخيطره سطريطع
صفحات وب مورد درخواست كاربران و بازيابي آنها در هطنطگطام
درخواست مجدد را به عهده دارد.

 iNetCacheبيش از يك دهه در ISPهاي كوچك ،متوسطط
و بزرگ با موفقيت بكارگرفته شده است .سرعت دستطرسطي بطه
اينترنت كاربراني كه سرويس خود را از اين سيسطتطم دريطافطت
مي كنند به مراتب بيشتر از زماني است كه با ISPهاي ديطگطري
كه از  iNetCacheاستفاده نميكنند.

هر يك از المان هاي يك صفحه وب توسطط مطرورگطر كطاربطر
بصورت ترتيبي ) (Sequentialاز سايت مقطصطد در ايطنطتطرنطت
درخواست ميشود ،در اينحالت ،عالوه بر اينكه پطهطنطاي بطانطد
مصرف نشده ضرر نسبتا“ بزرگي را متوجه  ISPميكند ،سطرعطت
دسترسي كاربر به صفحات وب نيز بسيار كند ميشود.

با استفاده از گرافهاي متنوع  iNetCacheميتوان از عملكرد
سيستم در افزايش سرعت دسترسي كاربران و نطيطز بطهطره وري
بيشتر در مصرف پهناي باند مطمئن شد .رابط كاربري تمام وب
اين سيستم به مديران امكان مي دهد تا بدون نياز به دانش فنطي
باال ،تمامي تنظيمات الزم براي عملكرد بهطتطر  iNetCacheرا
شخصا“ انجام دهند .با استفاده از افزونطه تطبطلطيطرطات بطرخطط
) iNetCache ،(Online Advقادر است تبطلطيطرطات مطتطنطي و
گرافيكي خاصي را بر روي سايت ها ي در حطال مطرور تطوسطط
كاربران اضافه نمايد .استفاده از  iNetCacheراندمان استفاده از
پهناي باند  ISPرا به  % 055رسانده و از اين طريق صرفه جوئطي
كالني را براي آن به ارمران ميآورد.

 iNetCacheتنها محصول ايراني است كه بيش از يطك دهطه
بعنوان  Cache Serverدر بزرگترين  ISPهاي ايراني بدون نياز به
مديريت خاصي به ارائه سرويس پرداخته است.

از  iNetCacheميتوان بعنوان توزيع كننده بار پردازشي بيطن
دو يا چند وب سرور نيز استفاده كرد .در اينحالتiNetCache ،
بعنوان وب سرور اصلي در مدار قرارگرفته و ساير وب سرورهطاي
اصلي در پشت آن مرتب ميشوند.

 iNetCacheبه ازاء درخواست كاربر براي مرور يك صفحه وب،
صفحه حاوي كد  HTMLآن سايت را از اينترنت دريافت كطرده و
در خالل انتقال اين صفحه از طريق پهناي باند كاربر(كطه بسطيطار
كمتر از پهناي باند  ISPاست) ،ساير المانهاي داخل صفطحطه را
بصورت همزمان دريافت و ذخيره ميكند تا به مطحطر رسطيطدن
درخواستهاي بعدي كاربر ،آنها به وي تحويل نمايد.






















جايگزيني با سيستمهاي مشابه بدون نياز به اعمال ترييرات در ساختار
دسترسي از طريق وب به تمام سطوح سيستم
استفاده از فنآوري  Ajaxدر رابط كاربري وب
بروزرساني خودكار از طريق اينترنت بدون نياز به حضور مدير سيستم
امكان تعريف گروههاي مختلف
امكان تعريف  Access Listبراي كاربران ،گروهها ،سايتها
امكان تعريف درصد ذخيره سازي براي فايلهاي مختلف
افزايش راندمان استفاده از پهناي باند به %055
افزايش سرعت دسترسي كاربران تا %05
قابل استفاده در ISPهاي متوسط و بزرگ (پهناي باند باالتر از  05مگابيت بر ثانيه)
امكان افزودن تبليرات برخط ) (Online Advبراي سايتهاي خاص
گراف وضعيت راندمان پهناي باند
گراف وضعيت PingTime , Jitter
گراف وضعيت سرعت دسترسي كاربران قبل و بعد از iNetCache
گراف تعداد درخواست بر ثانيه
گراف وضعيت و تعداد صفحات ذخيره شده در سيستم
گراف وضعيت بار پردازشي پردازنده سيستم
گراف وضعيت بار ديسك سيستم
ثبت درخواستهاي كاربران به همراه  IPكاربر ،سايت درخواستي و زمان درخواست
امكان ثبت سايتهاي مرور شده توسط كاربران براي ارائه به مراجع قضائي






















گزارش آماري از ميزان پهناي باند مصرفي و صرفه جوئي شده
گزارش آماري از سايتهاي تكراري
گزارش آماري از سايتهاي پربيننده
گزارشات آماري متنوع از درخواستهاي كاربران
بروزرساني خودكار سايتهاي خبري بدون نياز به مدير سيستم
داراي ديواره آتش )(Firewall
امكان باز و بسته كردن سايتهاي خاص
امكان تنظيم براي ذخيره فايلهاي  Updateآنتي ويروسها و ويندوز
امكان تنظيم براي عدم ذخيره صفحات يك سايت خاص
امكان فشرده سازي اطالعات ارسالي براي كاربران
قابليت استفاده بعنوان  Proxyدر سرويس دهندگان وب
امكان ترجمه آدرسهاي غير معتبر )(NAT/PAT
امكان استفاده بصورت Transparent Proxy
پشتيباني از پروتكل WCCP 1.0, WCCP 2.0
امكان Siblingو  Cascadeكردن دو يا چند  iNetCacheبراي توزيع بار
امكان استفاده بصورت Parent Proxy
امكان حذف يك صفحه خاص از ديسك
داراي  DNS Serverداخلي و پايدار بعنوان DNSمحلي ISP
داراي  DNS Cacheبا راندمان باالي %89
پايداري فوق العاده

