IR Kft. rendszerében működő szerverstatisztika
kategóriáinak értelmezése

Kategóriáinak értelmezése
TALÁLATOK
Hits

A Web-szerverhez intézett valamennyi kérés az adott időszakban.

FILE-OK
Files

A szerver által elküldött valamennyi file. Míg a hits (találatok) azt
mutatja, hány kérést kapott a szerver, a files azt, hogy ezek közül hány
esetben küldött vissza valamilyen állományt. A file-ok száma mindig
kisebb, mint a kéréseké, mert egyrészt nem minden kérés jár fileküldéssel (pl.: ha hibás címet kér a kliens), másrészt ha a kért file már
a kliens cache területén van, akkor a szerver nem küldi el újra.

LAPOK Pages

A szerverről letöltött lapok száma. Minden html vagy annak megfelelő
(cgi, php) dokumentum egy lapnak minősül. A dokumentumba
illesztett grafikák, videók vagy hangzó anyagok nem számítanak új
lapnak.

LÁTOGATÁSOK
Visits

A látogatások becsült száma. Amikor egy kliens először kér egy paget (html, cgi vagy php dokumentumot) a szervertől, akkor az egy új
látogatásnak számít. Az ugyanazon klienstől (IP címről) érkező
további kérések már nem növelik a látogatások számát, amennyiben
két kérés között 30 percnél kevesebb idő telik el. Ugyancsak nem
számítanak látogatásoknak azok az esetek, amikor egy kliens csak egy
képet vagy egyéb, nem html formátumú file-t kér a szervertől.

HELYEK
Sites

A felhasználók (erősen) becsült száma. Azt mutatja, hogy hány
különböző IP címről érkeztek kérések a szerverhez. Mivel egy IP cím
mögött több gép is lehet (pl. egy tanterem), illetve egy ember egymás
után több gépről is használhatja a szolgáltatást, ezért ez az érték
mindkét irányban eltérhet a valódi felhasználói számtól. További
torzítást okozhatnak a keresőrobotok, melyeket nem lehet teljesen
kiszűrni a statisztikából.

KILOBYTE
Kbytes

A szerver által elküldött adatok mennyisége, kilobyte-ban.

Nyitóoldal
A statisztika oldal nyitólapján éves időszakot
Az itt található táblázatnak 2 fő oszlopa van:

lehet

látni,

hónapos

bontásban.

Daily Avg és Monthly Totals azaz Napi Átlagos / Havi összesített.
A napi átlagos oszlopban található adatok az adott hónap összes adatából kiszámolt átlagos
napi mennyiségek.
A havi összesített pedig a teljes havi forgalmat mutatja, az aktuális hónapban persze csak az
adott napig.
A táblázat oszlopainak magyarázata:
-- Hits (Találatok v. lekérések): a lekérések teljes száma az adott időtartamra.
-- Files (File-ok): Azon találatok száma, amiknek hatására a szerver visszaküld valamilyen
állományt az oldalt nézőnek. (Nem mindegyik típusú lekérés küldd vissza állományt).
Lényegében a látogatók által letöltött összes file mennyisége, beleértve a html, kép, flash
esetleg egyéb file-kat. A képek és flash filek a html lapokban vannak beágyazva, de különálló
objektumnak számítanak a letöltés szempontjából).
-- Pages (Lapok): A lekérések közül csak a lekért html oldalak száma, a képek ill. egyéb file
típusok nem számítanak.
-- Visits (Látogatók): Az egyedi látogatások mennyisége. (Nem számit bele, hogy egy
látogató mennyi oldalt tölt le, és az általa kezdeményezett más lekérések sem) Ez a
leglényegesebb adat, ez tulajdonképpen azt mutatja, hányan nézték meg a websitet.
-- Sites: ennyi különböző IP címről érkeztek lekérések. Azaz azoknak az IP címeknek a
mennyisége, ahonnan az oldalunkat nézték. Nem biztos, hogy valós adatot mutat, mivel sok
cégnél van tűzfal, ami miatt kívülről az adott cég összes gépe mintha egyetlen IP címről
jelentkezne be.
-- KByte: az oldalról letöltött adatok mennyisége KByte-ban, minden típusú adatot beleértve
(képek, hangok esetleg videók)
A nyitóoldalról tovább lehet lépni egy évre visszamenőleg bármelyik hónap részletes
statisztikájára, a hónap nevére kattintva.
Itt ugyanazok a fentebb kitárgyalt értékek vannak (hits, files, pages, visits), csak részletesebb
formában az adott hónapra.
[Monthly Statistics] : Havi statisztika az adott hónapra.
Hits per Hour: átlagos találatok óránként
Hits per Day: átlagos találatok naponta

Files per Day: átlagos file letöltés naponta
Pages per Day: átlagos oldalletöltés naponta
Visits per Day: átlagos látogatószám naponta
KBytes per Day: átlagos kbyte naponta
[Daily Statistics] : Napi statisztika részletes, a hónap napjaira lebontott statisztika.
[Hourly Statistics] : Órákra lebontott statisztika. Átlagos értékek a nap 24 órájára lebontva.
Lényegében azt lehet megnézni, a nap mely időszakaiban a legaktívabbak a látogatók.
[URLs] : A legtöbbet lekért file-k listája. Kattintható.
[Entry] : Belépő oldalak (más oldalakról ha van link, nem biztos hogy a nyitólapra érkeznek
látogatók)
[Exit] : Kilépő oldalak, a felhasználó által utoljára lekért oldal.
[Sites] : Az IP címek, ahonnan az oldalunkat nézték. Az első 30 legaktívabb sitet írja ki.
[Countries] : IP címek alapján az országok, ahonnan a lekéréseket kezdeményezték.

