Dashboard thng kê (Analytics)
Truy cp vào "Dashboard" có c các thông tin thng kê v các CDN ang s dng dch v. Mc nh h thng s thng kê "All CDN" vi thi gian là "Last 24 hours"

Figure 1. Biu thng kê Requests/s qua h thng
(1): La chn CDN mun xem thng kê
(2): La chn khong thi gian cn xem
(3): Click "Filter" cp nht thng kê theo thi gian và CDN la chn
(4): Tab thng kê v "Request per seconds", tng ng vi graph nh hình trên và thông tin Request/s ca Origin Servers nh hình bên di.
Cached Request: Các request thông qua vCDN ã c cached và phc v bi dch v vCDN.
Uncached Request: Các request cha c vCDN lu tr, c x lý và phn hi bi Origin, các request này sau ó cng c dch v vCDN cached li phc v các user
truy cp ln sau.

Figure 2. Biu thng qua Requests/s xung Origin Servers
(5): Tab thng kê v lu lng Traffic qua h thng gm các thành phn nh sau:
Thng kê v Traffic Consuming – lu lng tiêu th qua h thng vCDN gm Cached (lu lng c phc v bi dch v Object Download) và Uncached (lu lng cha c
dch v Object Download cached li và các request này i xung Origin Servers x lý)

Figure 3. Biu Traffic Consuming
Thng kê v CDN Speed – tc x lý ca h thng các Servers CDN và tc x lý ca Origin Servers (phn request không c CDN cache li và i thng xung Origin
Servers Pool)

Figure 4. Thng kê v CDN Speed
Thng kê v User Average Speed – tc truy cp trung bình ca End-User khi truy cp vào h thng CDN và các requets i thng xung Origin Servers.

Figure 5. Thng kê v User Average Speed
(6) Thng kê v Unique Visitor - thông tin các end-user khác nhau truy cp vào website

Figure 6. Thông tin v Unique Visitors
Ngoài ra, còn có các phn thng kê v Traffic Overview – thông tin bng thông CDN ã s dng trong tháng, nh hình sau:

Thông tin thng kê tng quát v T l cache trên h thng CDN, cùng các loi content-type phc v end-user:

Thng kê v HTTP Codes ca CDN và Origin:

Cùng biu lu lng truy cp toàn cu:

