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Introdução

Este documento descreve o processo a fim recolher logs do formato do arquivo HTTP (HAR) para
reduzir para baixo e para pesquisar defeitos problemas relacionados GUI do cliente tome partido.
Igualmente fala sobre porque são úteis e como recolher o arquivo dos navegadores diferentes. 

Formato do arquivo HTTP

Por que HAR?

Quando você alcança para fora ou usa o software como o serviço (SaaS) sobre o Internet, as
várias edições podem colher acima quando você alcança serviços. A fim reduzir para baixo e
isolar a edição, você precisa de compreender o lado do cliente e a interação lateral do
server/serviço. Os logs HAR dão a interação do lado do cliente. Os logs HAR são um conjunto
exclusivo de captações que registram e se mantêm a par da interação de um navegador com um
local. Este grupo de logs dá-nos uma boa compreensão do que está acontecendo no lado do
cliente e este, por sua vez, acelera o processo de Troubleshooting. 

Deixe-nos procurar HAR entra alguns cenários típicos

Pesquisar defeitos edições da rendição do página da web (como parte do página da web que
não carrega, o formato da página está incorreto ou parte do página da web falta)

●

Pesquisar defeitos problemas de desempenho (como uma página que toma um muito tempo
carregar ou o intervalo em que um evento é provocado)

●

Que estão em HAR e como são ele úteis?

Os arquivos HAR armazenam a informação no formato JSON; isto facilita para que nós ver dados
com os auxílios visuais. Os arquivos HAR contêm a informação de tempo de diversos
componentes. São baseados no recurso da compreensão de Google que cronometra aqui alguns
temporizadores que estam presente no log.

Parado/obstruindo: Cronometre a espera gastada pedido antes que poderia ser enviada. Pode
esperar algumas das razões descritas enfileirando-se. Adicionalmente, esta vez é inclusiva de em

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/network/understanding-resource-timing
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/network/understanding-resource-timing


qualquer altura que gasto na negociação do proxy.

Negociação do proxy: Negócio gastado tempo com uma conexão do servidor proxy.

Pesquisa de DNS: Tempo passado executando a pesquisa de DNS. Cada domínio novo em uma
página exige um roundtrip completo fazer a pesquisa de DNS.

Conexão inicial /Connecting: Tempo onde tomou para estabelecer uma conexão, incluir
cumprimentos de TCP/novas tentativas e negócio de um SSL.

SSL: Tempo passado terminando uma saudação de SSL.

/Sending enviado pedido: Tempo passado emitindo a requisição de rede. Tipicamente uma fração
de um milissegundo.

Espera (TTFB): Tempo passado esperando a resposta inicial, igualmente conhecido como o
tempo ao primeiro byte. Esta vez captura a latência de um round trip ao server além do que o
tempo passado esperando o server para entregar a resposta.

Transferência satisfeita /Downloading: Tempo passado recebendo os dados da resposta.

Inferência

Esta informação de tempo dos logs HAR pode ajudar a reduzir para baixo que parte da rede se
você olhar no início.

Se você observa um atraso na rede, você saberá que aspecto da rede se você visar a fim
pesquisar defeitos.

●

Se esta é uma edição da rendição do página da web, você pode examinar a seção satisfeita
da transferência/fazendo download a fim ver o pedido e a resposta que voltaram para cada
índice e vê se lá todos os erros ou presente das edições.

●

Um arquivo de registro HAR é openable no bloco de notas. Está aqui um snippet pequeno de
como olha:



Está aqui uma estreia de um arquivo carregado no softwareishard em linha da ferramenta:

http://www.softwareishard.com/har/viewer/
http://www.softwareishard.com/har/viewer/


Desta imagem, você pode obter uma ideia justa em onde você gaste muito tempo e em que o
componente tome ao tempo o mais longo.

Está aqui uma estreia de um arquivo carregado na G-série em linha da ferramenta:

Aqui você pode ver a informação do temporizador em cada um dos pedidos.

Recolha logs HAR

Ajuda extremamente a fim pesquisar defeitos quando você pode recolher um grupo de trabalhar e
de NON-trabalhar logs HAR para a comparação. Para uma página detrabalho, é o melhor se você
pode recolher arquivos múltiplos HAR de modo que você obtenha um tempo médio para todos os

https://toolbox.googleapps.com/apps/har_analyzer/
https://toolbox.googleapps.com/apps/har_analyzer/


componentes e pode ver se um componente similar tem consistentemente edições.

Antes que você recolha um HAR, recomenda-se lhe usa uma única sessão privada da
consultação de modo que você force o navegador a transferir toda a informação e a não usar já
nenhum presente posto em esconderijo dos dados. 

O processo para todo o navegador é:

Abra a opção do colaborador.1.
Assegure-se de que você seja opções da em-rede e apronte-se para capturar interações.2.
Recreie a edição com o página da web.3.
Salvar a captação.4.
Envie o arquivo salvo para a análise mais aprofundada.5.

Está aqui o processo a fim recolher logs HRA destes navegadores:

Google Chrome

1. A batida F12 e a aba do colaborador abrem segundo as indicações da imagem.

2. Clique a aba da rede segundo as indicações da imagem.



3. Selecione o log da conserva segundo as indicações da imagem.

4. Observe o botão do registro no esquerdo superior da aba da rede. Se a cor é vermelha
significa que a captação começou. Se o botão é preto, clique o círculo preto para mudar a cor ao
vermelho e para começá-la gravar a atividade em seu navegador.



5. Recreie a edição quando a captação for executado segundo as indicações da imagem.



6. Uma vez que a edição é recreada, clicar com o botão direito em toda a fileira da placa da
atividade e selecione a salvaguarda toda como HAR com índice segundo as indicações da
imagem.



7. Salvar o arquivo e envie o arquivo para a análise.

Firefox

1. Batida F12 e aba do colaborador aberta. O indicador das ferramentas do colaborador abre
como um painel entrado no lado ou na parte inferior de Firefox.



2. Clique a aba da rede segundo as indicações da imagem.

3. Assegure persistem logs são verificados.

4. Recreie a edição.



5. Uma vez que a edição foi recreada, clicar com o botão direito no painel da atividade e
selecione a salvaguarda toda como HAR segundo as indicações da imagem.

         

6. Salvar o arquivo e envie-o para a análise.

Internet explorer

1. Batida F12.



2. Assegure-se de que você esteja na aba da rede.

3. Assegure-se de que do “a sessão do perfil começo” esteja esmaecida para fora (esta o estado
padrão – ele implica captações está sendo executado).



4. Recreie a edição.

5. Uma vez que a edição foi recreada, clique o ícone da salvaguarda para salvar os logs.



6. Salvar o arquivo e envie-o para a análise.
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