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Bevezető
A Webalizer egy gyors, ingyenes, webes „szervernapló-állomány elemző” program. Nagyon
részletes, könnyen konfigurálható használatjelentéseket készít HTML-formátumban. Ezek
bármely általános webböngészővel megtekinthetők. Elődjei nem voltak funkcionálisan testre
szabva, és nagy részük nem volt ingyenes.
A Webalizer tartalmazza a legszükségesebb statisztikákat, amelyek szükségesek az oldal
üzemeltetőinek, hogy nyomon tudják követni az adott oldal legfontosabb kimutatásait.

Két fő részből áll. A felső egy grafikonos, az alsó egy táblázatos elemzést tartalmaz.
Természetesen a táblázatos kimutatás képezi a grafikonos alapját.
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A táblázat
Két része van. Az egyik a havi bontást tartalmazza,

a másik a havi bontás alapján számolja ki az adott értékek napi átlagait.
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A havi statisztika

o Sites (Oldalak) – A különböző IP címekről (különböző gépekről) érkezett kéréseket
számolja, azaz a visszatérő látogatók számát adja meg. Egy IP címről (például egy
egyetemi szerverről) természetesen több felhasználó is látogathatja a honlapot, de ezek
egy kliensnek számítanak.
o KBytes (Kilobyte-ok) – A szerver által (az adott időszakban) elküldött összes
információ mennyisége kilobyte-ban.
o Visits (Látogatók) – A becsült látogatói létszám, ez általában egy - a szerveren
beállított - konkrét időintervallum függvénye. A szerver mindent egy látogatásnak
tekint, ha a kérések az adott időintervallumban ugyanarról az IP címről (ugyanarról a
gépről) érkeznek. Ha a beállított időn kívül újabb kérés érkezik ugyanarról a címről, az
már új látogatónak számít.
o Pages (Lapok) – Kizárólag a lap (html, cgi, php, asp) megtekintéseket számolja. A
dokumentumba illesztett grafikák, videók vagy hanganyagok nem számítanak új
lapnak.
o Files (Fájlok) - Az oldallal kapcsolatos találatok száma, amelyeket a felhasználó
érzékel. A szerver által elküldött valamennyi fájl, beleértve pl. a kereső programok
találatait, a 404-es hibaüzenetet (nem találja az adott oldalt a böngésző), a képeket,
videókat, stb. Míg a hits (kattintás) azt mutatja, hány fájlt kértek az oldalról, a files
azt, hogy ezek közül hányat sikerült megtekinteni, letölteni. A teljesült kérések száma
mindig kisebb, mint a kéréseké.
o Hits (Találatok) – Valamennyi kérés (kattintás) amit a szerver az adott időszakban
kapott, beleértve a html, a grafikai vagy a cgi fájlokat is. A kéréseket a szerver log
funkciója tárolja. A látogatásokat mérő legtöbb eszköz csak ezt az információt szokta
kiadni.
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A napi átlag
A havi statisztika napi bontását tartalmazza a táblázat bal oldali négy oszlopa (Hits, Files,
Pages, Visits).

Az elmúlt egy év összesített adatait is láthatjuk a táblázat legalsó sorában.
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A grafikon

A grafikon bal oldali kimutatása a találatokat (Hits) tartalmazza a fájlok (Files) illetve a lapok
(Pages) függvényében.
Két kisebb grafikonos kimutatást tartalmaz még a program. Az egyik a látogatókat (Visits)
ábrázolja az oldalak (Sites) függvényében, a másik pedig az adatforgalmat mutatja az adott
időszakban (Kbytes).
Minden grafikon mellett szerepel az adott érték maximuma, ez megkönnyíti az értékek
leolvasását.
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