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Web Site Traffic Analysis Tools 
 

As traffic in the web grows at an increasing rate it becomes very important for companies 

and web site administrators to be able to determine the behavior of the visitors in their 

web sites in order to improve services and as a result maximize profits. For that reason 

tools by various companies have been developed to analyze the traffic in web sites. In this 

report we examine such tools and their capabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εργαλεία Ανάλυσης Κίνησης σε ∆ιαδικτυακούς Τόπους 
 
Καθώς η κίνηση στο διαδίκτυο µεγαλώνει µε αυξανόµενους ρυθµούς γίνεται πολύ 

σηµαντικό για εταιρίες και για διαχειριστές διαδικτυακών τόπων να είναι σε θέση να  

καθορίσουν την συµπεριφορά των επισκεπτών στους ιστοχώρους τους για να βελτιώσουν 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες και συνεπώς την µεγιστοποίηση των κερδών. Για αυτό τον λόγο 

έχουν αναπτυχθεί εξειδικευµένα εργαλεία από διάφορες εταιρίες για την ανάλυση της 

κίνησης στους διαδικυακούς τόπους. Σε αυτή την εργασία αναλύουµε τέσσερα τέτοια 

εργαλεία και τις δυνατότητες τους. 
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Εισαγωγή 
 

Η ανάγκη ανάλυσης της επισκεψιµότητας των ιστοχώρων 

 

Οποιαδήποτε επιχείρηση µε µια παρουσία στο ∆ιαδίκτυο θέλει να ξέρει εάν ο 

ιστοχώρος (web site) της επιτυγχάνει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Εάν µια 

επιχείρηση δεν ξέρει ποιος επισκέπτεται την περιοχή του, πότε επισκέπτονται, 

και ποια µέρη της περιοχής είναι τα δηµοφιλέστερα, η επιχείρηση δεν µπορεί να 

αξιοποιήσει την παρουσία της στο διαδίκτυο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για 

αυτό είναι σηµαντικό να γίνεται ανάλυση της κυκλοφορίας του ιστοχώρου της.  

 

Στο χαµηλότερο επίπεδο, θέλουµε να καθορίσουµε εάν καθένας επισκεφτείτε τον 

ιστοχώρο µας προκειµένου να δικαιολογηθεί η ύπαρξη της περιοχής. Μόλις 

καθορίσουµε ότι οι άνθρωποι επισκέπτονται πράγµατι τον ιστοχώρο µας, το 

επόµενο βήµα είναι να προσδιοριστεί ποιες σελίδες εµφανίζουν. Μετά από να 

καθορίσουµε ποιο περιεχόµενο είναι δηµοφιλές και ποιο περιεχόµενο αγνοείται, 

µπορείτε να προσαρµόσουµε το περιεχόµενό µας για να ικανοποιήσουµε τους 

επισκέπτες µας.                                                                                    .                           

 

Μια πιο λεπτοµερής ανάλυση της κυκλοφορίας µας βοηθάει στην αύξηση της 

κυκλοφορίας και την επισκεψιµότητα στον ιστοχώρο µας. Παραδείγµατος χάριν, 

µε τον καθορισµό ποιες περιοχές ή ιστοσελίδες τρίτων παραπέµπουν τους 

επισκέπτες στις ιστοσελίδες µας, µπορούµε να καθορίσουµε ποιες εκστρατείες 

µάρκετινγκ είναι οι πιο επιτυχέστερες στην προσέλκυση πελατών στην περιοχή 

µας. Ή, µε το συνδυασµό των στοιχείων κυκλοφορίας στον ιστοχώρο µας µε 

άλλες πηγές δεδοµένων, όπως οι βάσεις δεδοµένων των πελατών µας, 

µπορούµε να καθορίσουµε ποιες διαφηµιστικές εκστρατείες στον ιστοχώρο µας, 

παραδείγµατος χάριν, παρήγαγαν το περισσότερο εισόδηµα έναντι απλώς των 

περισσότερων επισκεπτών που δεν αγόρασαν τίποτα. Αυτό µας επιτρέπει να 

υπολογίσουµε την επιστροφή στην επένδυση (Return On Investment - ROI) για 
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τις συγκεκριµένες εκστρατείες µάρκετινγκ καθώς επίσης και να πάρουµε τις 

αναλυτικές πληροφορίες για τους πελάτες µας στο διαδίκτυο και τις προοπτικές 

για την περαιτέρω ανάπτυξη τους. 

 

Τι είδος πληροφοριών µπορούν να αντληθούν για τους επισκέπτες σε έναν 
ιστοχώρο;  

 

Κατ' αρχάς, µπορούµε να καθορίσουµε ποιος επισκέπτεται τον ιστοχώρο. 

Μπορούµε να καθορίσουµε από ποια επιχείρηση ή χώρα προέρχεται το 

πρόσωπο αυτό.  Μπορούµε επίσης να µάθουµε από που προέρχονται οι 

επισκέπτες. Παραδείγµατος χάριν, βρήκαν την ιστοσελίδα µε τη χρήση µιας 

µηχανής αναζήτησης όπως Yahoo ή το Google ή αυτοί χτύπησαν σε µια 

σύνδεση από κάποια άλλη ιστοσελίδα; Εάν χρησιµοποίησαν µια µηχανή 

αναζήτησης, ποιες λέξεις κλειδιά χρησιµοποίησαν για να εντοπίσουν την 

ιστοσελίδα αυτή; Επιπλέον, µπορούµε να προσδιορίσουµε ποιες σελίδες οι 

επισκέπτες προτιµούν, ποια µονοπάτια ακολουθούν µέσα στον ιστοχώρο µας, 

και πόσο χρόνο ξοδεύουν σε κάθε σελίδα και στην περιοχή συνολικά. Μπορούµε 

επίσης να καθορίσουµε πότε επισκέπτονται την περιοχή µας και πόσο συχνά 

επιστρέφουν.  
 

Μέθοδοι Συλλογής ∆εδοµένων 
Log Files (Αρχεία Ηµερολογίου) 

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστοχώρο, στην πραγµατικότητα συνδέετε µε έναν 

συγκεκριµένο κεντρικό υπολογιστή στο διαδίκτυο που σας στέλνει τα αρχεία που 

ζητήσατε (αρχεία HTML, αρχεία εικόνας, κ.λ.π.). Ο υπολογιστής δηµιουργεί ένα 

ηµερολόγιο µε κάθε ένα από τα αρχεία που ζητάτε, όταν ζητήθηκαν, κ.λ.π. Αυτό 

το ηµερολόγιο είναι υπό µορφή αρχείου κειµένου που περιέχει αυτές τις 

πληροφορίες. 
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Κοµµάτι log file που για πέντε ηµέρες έχει µήκος περίπου 100 χιλιάδων σειρών 

 

Τα log files στην παραπάνω µορφή είναι ουσιαστικά άχρηστα µια και περιέχουν 

µεγάλο όγκο δεδοµένων για όλες τις κινήσεις του web server. Τα προγράµµατα 

ανάλυσης κίνησης επεξεργάζονται τα παραπάνω δεδοµένα και τα µετατρέπουν 

σε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την κίνηση σε έναν δικτυακό τόπο. 

 

Ανάλυση Πακέτων ∆εδοµένων 
 
Μια άλλη προσέγγιση στην ανάλυση της κυκλοφορίας ιστοχώρων καλείται 

«packet sniffing» – το ∆ιαδίκτυο ισοδύναµο της τηλεφωνικής υποκλοπής. Όταν 

ένας web browser συνδέει µε έναν κεντρικό υπολογιστή µιλά το πρωτόκολλο 

HTTP για να ζητήσει και να ανακτήσει τις σελίδες που µας ενδιαφέρουν. Το 

HTTP, µαζί µε άλλα πρωτόκολλα εφαρµογής ∆ιαδικτύου, µεταφέρεται σε 

ολόκληρο το ∆ιαδίκτυο σε µία σειρά των µικρών πακέτων TCP/IP. Είναι δυνατό 

να υποκλέψουµε αυτά τα πακέτα καθώς κινούνται από την µία άκρη του 

∆ιαδικτύου στην άλλη για να µπορέσουµε να συγκεντρώσουµε τα στοιχεία που 

µας ενδιαφέρουν. 

 

Ένα πλεονέκτηµα της ανάλυσης πακέτων δεδοµένων είναι ότι τα στοιχεία 

µπορούν να συλλεχθούν και να αναλυθούν στον πραγµατικό χρόνο. Με τα 

αρχεία ηµερολογίου, το στοιχείά είναι που συλλέγονται αναλύονται σε τακτά 

διαστήµατα πολύ αργότερα από τότε που ο χρήστης περιηγείται στον δικτυακό 

µας τόπο. Με το «packet sniffing» είναι επίσης δυνατό να συγκεντρωθούν οι 

πληροφορίες στο επίπεδο του δικτύου που δεν είναι παρούσες στα αρχεία 

ηµερολογίου, όπως εάν ο χρήστης ακύρωσε ή όχι το αίτηµα του. 
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Το «packet sniffing» έχει µερικά σηµαντικά µειονεκτήµατα έναντι της ανάλυσης 

αρχείων ηµερολογίου. ∆εδοµένου ότι τα δεδοµένα συλλέγονται σε πραγµατικό 

χρόνο – και άρα δεν είναι καταγραµµένο – εάν κάτι πηγαίνει στραβά µε την 

εφαρµογή, τα δεδοµένα αυτά χάνονται για πάντα. Το «packet sniffing» δεν είναι 

επίσης κατάλληλο για τις ασφαλείς περιοχές eCommerce. ∆εδοµένου ότι τα 

πακέτα που πηγαίνουν σε µια ασφαλή περιοχή κρυπτογραφούνται, δεν είναι 

δυνατό για τα να καταγραφούν µε αυτόν τον τρόπο. 

 

Λειτουργία Εργαλείων Ανάλυσης Κίνησης σε ∆ιαδικτυακούς Τόπους 

 

Η εφαρµογή αποτελείται από τρία στάδια: συγκέντρωση των δεδοµένων, 

ανάλυση των δεδοµένων, και δηµιουργία αναφορών και εκθέσεων. 

 

Το στάδιο συλλογής διαφέρει από τη εφαρµογή σε εφαρµογή ανάλογα µε το πώς 

τον τρόπο συλλογής. Για εφαρµογές ανάλυσης log files, αυτό το στάδιο 

αποτελείται από την ανάλυση των log files σε προκαθορισµένο χρόνο. Για τις 

λύσεις «packet sniffing», αυτό το στάδιο αποτελείται από τον έλεγχο των 

πακέτων TCP/IP σε πραγµατικό χρόνο καθώς µετακινούνται από την µία άκρη 

του δικτύου  στην άλλη. 
  

Μόλις συγκεντρωθούν τα δεδοµένα πρέπει να αναλυθούν. Κατά τη διάρκεια του 

σταδίου ανάλυσης δεδοµένων σύνθετοι αλγόριθµοι εφαρµόζονται στα 

ακατέργαστα δεδοµένα για να ταξινοµηθούν τα δεδοµένα στις επισκέψεις 

χρηστών και τις εµφανίσεις σελίδων. Αυτή η ανάλυση βασίζεται στη διεύθυνση IP 

του επισκέπτη. Μόλις αναλυθούν τα δεδοµένα τοποθετούνται σε µια βάση 

δεδοµένων για την εύκολη δηµιουργία εκθέσεων και αναφορών. 
 

Το τελικό στάδιο παράγει τις αναφορές από τα αναλυθέντα δεδοµένα. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του σταδίου γίνεται ανάγνωση των αναλυθέντων δεδοµένων από 

τη βάση δεδοµένων και ταξινοµούνται σε πίνακες σε πολλές διαφορετικές 

αναφορές, που κάθε µια που απαντά σε µια συγκεκριµένη ερώτηση. Οι γραφικές 
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παραστάσεις και τα διαγράµµατα παράγονται επίσης κατά τη διάρκεια αυτού του 

σταδίου. 

Προϊόντα 

 

Τα προϊόντα τα οποία αξιολογήθηκαν είναι το Funnel Web Analyzer 4.5, 

WebTrends Analysis Series 7.0,Sawmill 6.3.5 και το NetTracker 5.5. Και τα 

τέσσερα αυτά προϊόντα κάνουν ανάλυση των log files. 

 

Οι συγκρίσεις έγιναν χρησιµοποιώντας τα log files του ιστοχώρου                       

www.e-forlogia.gr για τον µήνα Απρίλιο του 2002 ο οποίος τρέχει σε έναν Apache 

Web Server  

 

Funnel Web Analyzer 4.5 

 

 
 

To FunnelWeb Analyzer είναι ένα παραδοσιακό εργαλείο ανάλυσης 

επισκεψιµότητας ιστοσελίδων και δεν έχει καµία παραπάνω λειτουργία όπως 

ανάλυσης του ιστοχώρου και δυνατότητες site management. Η λειτουργία του 

FunnelWeb είναι να παράγει εκθέσεις από τα log files, και εκτελεί αυτήν την 

εργασία µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του 

προγράµµατος είναι η ευκολία χρήσης του τόσο κατά την εγκατάσταση, όσο και 

για την χρήση του. 

 

Το κύριο menu του προγράµµατος έχει πέντε επιλογές : Settings, Schedule, 

Process, View και Help. Με κάθε επιλογή ανοίγει ένα καινούργιο παράθυρο µε τις 

ανάλογες επιλογές. 
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Menu Επιλογών του Funnel Web Analyzer. 

 

Από την επιλογή Settings µας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουµε όλες της 

παραµέτρους για την ανάλυση την οποία θέλουµε να πραγµατοποιήσουµε. 

Υπάρχει η δυνατότητα τόσο  να αναλύσουµε log files που βρίσκονται σε κάποιο 

αποµακρυσµένο FTP Server όσο και από τοπικό αρχείο. Μετά το πέρας της 

ανάλυσης µας δίνεται η δυνατότητα τόσο να συµπιέσουµε τα log files όσο και να 

τα διαγράψουµε από τον τοπικό server σε περίπτωση που έχουµε πρόσβαση σε 

αυτά µέσω FTP.  Ένα πού σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της εφαρµογής είναι η 

δυνατότητα να ορίσουµε την µορφή των log files σε περίπτωση που δεν 

χρησιµοποιούµε κάποιον από τους εµπορικούς web servers. Επίσης µπορούµε 

να προγραµµατίσουµε πότε θα γίνει η ανάλυση των δεδοµένων για την 

παραγωγή των αναφορών και αυτές τις αναφοράς το πρόγραµµα αυτόµατα είτε 
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να τις αποστείλει µέσω e-mail στους ενδιαφεροµένους είτε να τις αποθηκεύει 

τοπικά η σε κάποιον FTP server για να µελετηθούν αργότερα. Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα η εφαρµογή να τρέχει σαν service σε WindowsNT και να ελέγχεται 

από κάποιον αποµακρυσµένο χρήστη είτε µέσα από client είτε µέσω telnet µια 

και το Funnel Web δέχεται εντολές από το command prompt 

 

Κατόπιν µπορούµε να ορίσουµε το είδος των report που θα παράξουµε και τι 

µορφή θα έχουν επιλέγοντας ανάµεσα από HTLM, RTF, PDF και MS Excel 

καθώς και style sheet πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αναφορά.  

Αν και υπάρχει µία µεγάλη επιλογή από έτοιµες αναφορές για να επιλέξουµε η 

αδυναµία να ορίσουµε δικές µας αναφορές είναι ένα µειονέκτηµα της εφαρµογής.  

Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουµε τόσο την περίοδο για την οποία µας 

ενδιαφέρει να δηµιουργήσουµε κάποια αναφορά όσο και να ορίσουµε φίλτρα για 

την παραγωγή αυτής της αναφοράς όπως να µην λαµβάνει υπ’ όψιν 

συγκεκριµένα είδη αρχείων (όπως εικόνες) ή να αγνοεί επισκέψεις από 

συγκεκριµένες διευθύνσεις όπως η διεύθυνση της εταιρίας µας. Μία πολύ 

χρήσιµη δυνατότητα της εφαρµογής είναι όχι µόνο να µας δίνει συγκεντρωτικές 

αναφορές αλλά και την δυνατότητα τις ίδιες αναφορές να τις αναλύει χρονικά 

δίνοντας µία πιο καθαρή εικόνα για τα δεδοµένα τα οποία εξετάζουµε. 
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 Συγκεντρωτική αναφορά File Downloads 

 
 

 Ανάλυση της παραπάνω αναφοράς χρονικά 
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Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητες της συγκεκριµένης εφαρµογής είναι 

η δυνατότητα να παραχθούν στατιστικά σε σχέση µε επισκέπτες ή ιστοσελίδες τις 

οποίες εµείς θεωρούµε πολύ σηµαντικές. Μπορούµε να δούµε την διαδροµή που 

ακολούθησαν οι επισκέπτες τόσο για να φτάσουν σε µία σελίδα όσο και που 

πήγαν αφού επισκέφτηκαν την σελίδα αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να 

καταλάβουµε αν η δοµή του ιστοχώρου µας είναι η σωστή για να οδηγήσουµε 

τους επισκέπτες µας σε σελίδες οι οποίες είναι σηµαντικές για την εµπορική 

λειτουργία της εταιρίας καθώς και την συµπεριφορά τους µετά την επίσκεψη στην 

συγκεκριµένη σελίδα. 

 

 
∆ιαδροµές που ακολουθήθηκαν για την επίσκεψη µίας ιστοσελίδα 

 

Επίσης η εφαρµογή έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει όσες διαφηµίσεις σε 

µορφή banner υπάρχουν στις ιστοσελίδες µας. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να 

υπολογίσουµε πόσοι είδαν την συγκεκριµένη διαφήµιση (impressions) και τι 

ποσοστό από αυτούς «ενήργησαν» πάνω σε αυτήν την διαφήµιση και έκάναν 

click πάνω στον δεσµό (clickthroughs). Αυτή η αναφορά είναι πολύ σηµαντική για 

επιχειρήσεις οι οποίες µισθώνουν διαφηµιστικό χώρο στις ιστοσελίδες τους και 

πρέπει ανάλογα µε το ποσοστό των clickthroughs να τιµολογήσουν τους πελάτες 

τους.  

 

Μία ακόµη πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που υπάρχει έτοιµη στην εφαρµογή 

είναι η αναφορά για την αφοσίωση των πελατών και µας δείχνει πόσες φορές ο 
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ίδιος πελάτες έχει επισκευφθεί τις ιστοσελίδες µας και πόσο συχνά οι ίδιοι 

χρήστες µας επισκέυτονται. 

 

Αντίστροφα µπορούµε να δούµε σε αναφορά πόσοι επισκέφτηκαν τον ιστοχώρο 

µας αφού είδαν κάποια διαφήµιση και σαν αποτέλεσµα να µπορέσουµε να 

υπολογίσουµε αν η συγκεκριµένη διαφηµιστική καµπάνια έχει αποτέλεσµα και τι 

κέρδη αποκοµίσαµε σε σχέση µε το µέγεθος της επένδυσης µας. 

 

Τέλος η εφαρµογή έχει την δυνατότητα ανάλυσης log files από φάρµες 

υπολογιστών (web farms) ή από οµάδες υπολογιστών (web clusters) που 

εξυπηρετούν  έναν µόνο ιστοχώρο (virtual server support) και να επεξεργαστεί τα 

αρχεία και να δηµιουργήσει αναφορές για κάθε κεντρικό υπολογιστή ξεχωριστά 

καθώς και υπολογίσει κατά πόσο υπάρχει εξισορρόπηση του φορτίου ανάµεσα 

στους υπολογιστές. 

 

Η παραγωγή των αναφορών γίνεται πολύ εύκολα µε την επιλογή Process και µε 

µεγάλη ταχύτητα, αν και σε όλες τις δοκιµές ήταν απενεργοποιηµένη η επιλογή 

για την ανάλυση των διευθύνσεων για να  µην επηρεάζεται από την ταχύτητα του 

DNS που χρησιµοποιούµε. 

 

Η εφαρµογή είναι πολύ εύχρηστη ακόµη και για τον µέσο χρήστη και ταυτόχρονο 

δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε µία µεγάλη ποικιλία αναφορών µε 

εύκολο τρόπο οι οποίες είναι και πολύ αναλυτικές και έχουν πάρα πολύ καλή 

παρουσίαση. Το FunnelWeb είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο ακόµη και για τον 

προχωρηµένο χρήστη ο οποίος ενδιαφέρεται µόνο για την ανάλυση των 

δεδοµένων των log files ενός ιστοχώρου. 
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NetTracker 5.5 

 
 

 

Το NetTracker είναι ένα πρόγραµµα βασισµένο πάνω σε HTML και η όλη του η 

εµφάνιση γίνεται µέσα από web browser.  

 

 
Menu Επιλογών του NetTracker 

 

Τα menu επιλογών εµφανίζονται µέσα από σε frames στον browser. Aν και τα 

menu επιλογών είναι αρκετά εύχρηστα στον µέσο χρήστη γίνεται αρκετά 

περίπλοκο και κουραστικό όταν θέλουµε να ορίσουµε διαφορετικές παραµέτρους 

από τις προεπιλεγµένες. Παρόλο αυτά το πρόγραµµα µας δίνει µεγάλες 

δυνατότητες στην προσαρµογή των ήδη υπαρχόντων αναφορών καθώς και για 

την δηµιουργία νέων (αν και σε βασίζει την δυνατότητα αυτή πάνω σε µερικούς 

κανόνες). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύ χρήσιµο γιατί µε σχετικά εύκολο 

τρόπο µπορούµε να συνδυάσουµε τα δεδοµένα µε όποιον τρόπο επιθυµούµε. 
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∆ηµιουργία αναφοράς για την αποτελεσµατικότητα διαφηµιστικής εκστρατείας 

 

Όπως και τα υπόλοιπα προγράµµατα έχει την δυνατότητα ορισµού φίλτρων 

καθώς και ειδικών αναφορών σε σχέση µε διαφηµιστικές εκστρατείες. 

 

Η εφαρµογή επειδή είναι ουσιαστικά δυναµική δίνει στον χρήστη την δυνατότητα 

να αλλάζει τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων χωρίς να υπάρχει η 

ανάγκη να δηµιουργηθεί όλη η αναφορά από την αρχή που είναι µία χρονοβόρα 

διαδικασία 

 
Παρουσίαση Αναφορών µε γραφικό τρόπο 
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Σε περίπτωση που επιθυµούµε η εφαρµογή µας δίνει την δυνατότητα να 

αποθηκεύσουµε της αναφορές είτε σε µορφή HTML ή RTF καθώς και να την 

αποστείλουµε µε e-mail. 

 

Το NetTracker θα ικανοποιήσει µόνο τον απλό χρήστη µια και το περιβάλλον της 

εφαρµογής είναι οικείο και υπάρχει η δυνατότητα εύκολης δηµιουργίας πλειάδας 

αναφορών. Παρόλη την δυνατότητα για την δηµιουργία πολύ πρωτότυπων 

αναφορών, η εφαρµογή µε την έλλειψη βασικών χαρακτηριστικών όπως ο 

προγραµµατισµός δηµιουργίας αναφορών, η αδυναµία ανάλυσης ιστοχώρων 

που βρίσκονται σε web clusters καθώς και λόγω της δυσκολίας να ορισθούν οι 

παράµετροι (όπως φίλτρα κτλ) δεν θα αφήσει ικανοποιηµένο έναν πιο απαιτητικό 

χρήστη. 
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Sawmill 6.3 

 
 

Το Sawmill είναι ένα ακόµα πρόγραµµα µε την διεπιφάνεια του σε µορφή HTML, 

αλλά σε αντίθεση µε το ΝetTracker είναι πολύ εύκολο στην χρήση του.  Η 

διαχείριση του έχει αρκετές δυνατότητες διαµόρφωσης της εφαρµογής στις 

ιδιαίτερες δικές µας ανάγκες.  

 

To Sawmill έχει την δυνατότητα να τρέχει σαν ένας web server και αυτό µας δίνει 

την δυνατότητα να υπάρχει συνεχής πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία ακόµη 

και αν η εφαρµογή τρέχει σε κάποιον αποµακρυσµένο µηχάνηµα που την κάνει 

ιδανική για οργανισµούς που θέλουν να προσφέρουν on-line στατιστικά στους 

πελάτες τους. 

 

Η παραγωγή των αναφορών στο Sawmill είναι σε µορφή HTML και η µορφή τους 

είναι πολύ φιλική ακόµη και στον αρχάριο χρήστη. Ένα από τα πολύ καλά 

χαρακτηριστικά αυτού του πακέτου είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της 

εµφάνισης και των χαρακτηριστικών των αναφορών οποιαδήποτε στιγµή 

επιθυµούµε. Μπορούµε να αλλάξουµε την σειρά εµφάνισης των πληροφοριών 

και να τις κατατάξουµε µε βάση οποιαδήποτε στοιχεία επιθυµούµε, να 

εµφανίζουµε µόνο ένα κοµµάτι των δεδοµένων και πιο σηµαντικό να κάνουµε 

εφαρµογή φίλτρων πάνω στις αναφορές που δεν είχαµε ορίσει από την αρχή της 

εφαρµογής. 
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Αναφορά στο Sawmill µε τις δυνατότητες αλλαγής εµφάνισης των δεδοµένων 

Το πιο δυνατό σηµείο αυτής της εφαρµογής είναι η πολύ καλή παρουσίαση των 

αναφορών, οι οποίες γίνονται κατανοητές ακόµη και σε µη εξειδικευµένα άτοµα 

 
Αναφορά για τις διαδροµές που ακολούθησαν οι επισκέπτες 
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Επίσης ένα ακόµη πολύ δυνατό σηµείο αυτής της εφαρµογηής είναι η πληθόρα 

διαφορετικών φίλτρων διαθέσιµα στον χρήστη και η µεγάλη ευκολία µε την οποία 

εφαρµόζονται. Η επιπλέον δυνατότητα δηµιουργίας καινούργιων πεδίων στην 

βάση δεδοµένων για την εξυπηρέτηση αυτών των φίλτρων µας δίνει πάρα 

πολλές δυνατότηες πολύ προσωποποιηµένης ανάλυσης των δεδοµένων µας και 

καλύτερης εξαγωγής αποτελεσµάτων.  

 
 

To Sawmill 6.3 θα ικανοποιήσει ακόµη και τους πιο απαιτητικούς χρήστες στην 

ανάλυση δεδοµένων από log files τόσο για τις πολλαπλές δυνατότητες ανάλυσης 

όσο και για την φιλικότητα του περιβάλλοντος του. Παρόλα αυτά η αδυναµία να 

χειριστεί ιστοχώρους που υποστηρίζονται από πολλαπλούς server περιορίζει 

αρκετά το πρόγραµµα σε µία εποχή που όλο και περισσότερες εταιρίες 

προσανατολίζονται σε λύσεις web farms.  Πάντως η πολύ προσιτή τιµή του το 

κάνει ιδανικό για εταιρίες µε έναν µόνο κεντρικό υπολογιστή. 
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WebTrends Analysis Series 7.0 

 
 

Το WebTrends Analysis Series είναι το πιο ολοκληρωµένο από τα προγράµµατα 

τα οποία εξετάσαµε. Εκτός από τις λειτουργίες που διαθέτει για την δηµιουργία 

αναφορών σχετικά την κίνηση σε έναν ιστοχώρο έχει και πολλές ακόµη ιδιαίτερα 

χρήσιµες λειτουργίες για την αποτελεσµατική διαχείριση ενός ιστοχώρου. Παρέχει 

την δυνατότητα για την ανάλυση τόσο ενός Porxy Server όσο και λειτουργίες για 

την ανάλυση του ίδιου του ιστοχώρου εκτός από την επισκεψιµότητα του. 

 

Το περιβάλλον του Web Trends είναι πάρα πολύ απλό και ακόµη και ένας µη 

εξειδικευµένος χρήστης δεν θα δυσκολευτεί στην λειτουργία του.  

 

 
Menu Επιλογών του WebTrends Analysis Series 
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Υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης log files που βρίσκονται είτε σε τοπικό 

υπολογιστή είτε σε κάποιο αποµακρυσµένο υπολογιστή µέσω FTP ή HTTP, 

καθώς επίσης και η δυνατότητα ανάλυσης των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης για πολλαπλούς υπολογιστές (server 

clusters) οι οποίοι υποστηρίζουν έναν ιστοχώρο. 

 

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της εφαρµογής είναι η δυνατότητα 

σύνδεσης της µε οποιαδήποτε βάση δεδοµένων µέσω ODBC. Με αυτόν τον 

τρόπο είναι δυνατόν να συνδυάσουµε τα στοιχεία του πελατολογίου της 

επιχείρησης µε τα στατιστικά της κίνησης των πελατών στον ιστοχώρο και 

συνδυάζοντας τα να προσδιορίσουµε την συµπεριφορά των πελατών και 

επισκεπτών.  Αυτό µπορεί να γίνει µε τον συνδυασµό κωδικών χρήστη που 

χρειάζονται για την σύνδεση σε σηµεία του ιστοχώρου αυτού ( π.χ. µέσω 

ανάλυση των cookies) µε τα στοιχεία των πελατών της και να προσδιορίσει κατά 

πόσο χρησιµοποιούν οι πελάτες χρησιµοποιούν την εφαρµογή, πόση ώρα 

παραµένουν στις ιστοσελίδες µας και τι περιεχόµενο προτιµούν. Με αυτόν τον 

τρόπο είναι δυνατόν να κατασκευάσουµε ένα πολύ ακριβές προφίλ του 

πελατολογίου µας µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.   

 

Το WebTrends υποστηρίζει τόσο την χρήση φίλτρων για την εξαγωγή ακριβών 

αποτελεσµάτων καθώς και την παρακολούθηση διαφηµίσεων που βρίσκονται 

µέσα στις ιστοσελίδες µας. Επίσης υποστηρίζει ανάλυση από πολλαπλούς web 

servers και δίνεται η δυνατότητα για ανάλυση δεδοµένων load-balancing 

ανάµεσα σε αυτούς. 

  

Υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός έτοιµων αναφορών που µπορούµε να 

επιλέξουµε για την ανάλυση των δεδοµένων και µας δίνεται η δυνατότητα 

αποθήκευσης της συνολικής αναφοράς είτε σε τοπικό υπολογιστή είτε της 

αποστολής του µε e-mail. 
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Επίσης η εφαρµογή έχει την δυνατότητα να κάνει ανάλυση σε log files από Proxy 

Server. Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση που ο οργανισµός ή η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί proxy server για την πρόσβαση στο διαδίκτυο υπάρχει η 

δυνατότητα ανάλυσης των στατιστικών του proxy server για να καθορίσουµε την 

χρήση του, πόσες φορές έγινε πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους χρήστες του 

συστήµατος και τι σελίδες επισκέφτηκαν.  

 

Ένα πολύ χρήσιµο χαρακτηριστικό της εφαρµογής είναι η δυνατότητα που 

παρέχεται της ανάλυσης του ιστοχώρου. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε την 

δυνατότητα να αναλύσουµε πλήρως τις ιστοσελίδες µας για την ανεύρεση τόσο 

δεσµών οι οποίοι δεν οδηγούν στην σωστή τοποθεσία (broken links), συντακτικά 

λάθη στον κώδικα καθώς και στατιστικά σχετικά µε το µέγεθος των ιστοσελίδων 

και των εικόνων που περιέχονται σε αυτές.  

 

 
Αναφορά για την κατάσταση των δεσµών µέσα στον ιστοχώρο 

 

Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη µια και οι περισσότεροι ιστοχώροι 

αποτελούνται από δεκάδες ιστοσελίδες οι οποίες µπορεί να κατασκευάστηκαν σε 

µεγάλο χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η συνεχής 

παρακολούθηση των δεσµών (ιδιαίτερα των εξωτερικών δεσµών) σε περίπτωση 

που αυτοί αλλάζουν.  Από την ανάλυση των ιστοσελίδων µας προειδοποιεί ποιες 

ιστοσελίδες έχουν πολύ καιρό να ανανεωθούν και ποιες είναι πολύ µεγάλες σε 

όγκο και άρα µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα. 
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Μία πρωτότυπη και χρήσιµη δυνατότητα του WebTrends είναι το Alerting & 

Monitoring. Με αυτήν την υπηρεσία µπορούµε να ελέγχουµε τις αντιδράσεις του 

web server και να αναλύουµε τις περιόδους κατά τις οποίες ο server δεν 

ανταποκρίνεται. Επίσης µπορούµε να ορίσουµε ηχητικό µήνυµα σε περίπτωση 

που ο server δεν ανταποκρίνεται για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα καθώς 

επίσης µας δίνεται η δυνατότητα να µας ενηµερώσει η εφαρµογή µέσω της 

αποστολής e-mail για το γεγονός αυτό.  

 

H πρωτοτυπία του WebTrends δεν βρίσκεται στο πλήθος των αναφορών που 

προσφέρει στο χρήστη που ίσως είναι και λίγο πιο φτωχή από τα άλλα δύο 

προϊόντα αλλά στο ότι προσφέρει µία ολοκληρωµένη λύση στο διαχειριστή ενός 

ιστοχώρου. Η δυνατότητα σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων για συγκριτικές 

αναλύσεις, η δυνατότητα επεξεργασίας για ανάλυση για λάθη και προβλήµατα 

του ίδιου του ιστοχώρου, η δυνατότητα του συνεχούς ελέγχου της κατάστασης 

των web servers και ειδοποίηση για τυχόν προβλήµατα είναι αυτό που κάνουν το 

WebTrends Analysis Series 7.0 να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα προϊόντα. 
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 Συµπεράσµατα  
 
Η ανάγκη για την σωστή και αναλυτική µελέτη της κίνησης των επισκεπτών µέσα 

σε ένα web site είναι επιτακτική για την επιτυχηµένη εµπορική επιτυχία του. Τα 

προϊόντα τα οποία εξετάσαµε µας δίνουν την δυνατότητα να κάνουµε µία τέτοια 

ανάλυση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 

χαρακτηριστικά των τριών προγραµµάτων.  
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 Funnel Web 
Analyzer 4.5 

NetTracker 
5.5 
Professional 

SamWill 
6.3 

Web Trends 
Analysis Series 
7.0 

Basic Reporting     
Pre-defined reports √ √ √ √ 
Report 
Customization 

 √  √ 

Report Filtering √ √ √ √ 
Trend Reporting √ √  √ 
Media Reporting    √ 
Report Output Html, rtf, pdf, 

csv, MS Excel 
Html,csv,rtf Html Html, MS 

Word, 
rtf 

Multiple Virtual 
Server Reporting 

√   √ 

Cluster Analysis √   √ 
Remote Reporting √   √ 
Report Scheduler √   √ 
Title Name Lookup    √ 
DNS Lookup √ √ √ √ 
Proxy Analysis    √ 
Link Analysis    √ 
Help on Report √  √ √ 
     
Web Marketing 
Reports 

    

Advertising Reports √ √ √ √ 
Keyword Reporting √ √ √ √ 
Query String Parsing √ √ √ √ 
Crosstabs  √   
Cookie Reporting √ √  √ 
     
Data Manipulation     
Data linking    √ 
Database Manager    √ 
ODBC Database 
Support 

   √ 

     
Τιµή Freeware $495 $99 $2499 
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Συγκριτικά όλα τα προϊόντα έδωσαν τα ίδια βασικά στατιστικά στοιχεία µε µεγάλη 

ακρίβεια και είχαν την δυνατότητα να παράγουν ένα µεγάλο αριθµό παρόµοιων 

αναφορών και εκθέσεων. Σε λίγα µόνο σηµεία στην δυνατότητα παραγωγής 

αναφορών διαφοροποιούνταν τα προϊόντα. Βασικές διαφορές υπήρχαν στην 

δυνατότητα άντλησης των δεδοµένων και στην δυνατότητα εξαγωγής των 

αναφορών σε διάφορους τύπους αρχείων καθώς και στην δυνατότητα 

παρακολούθησης πολλαπλών υπολογιστών. 

Οι βασικές τους διαφορές µε εξαίρεση το Webtrends ήταν το περιβάλλον 

εργασίας και οι δυνατότητα της χρήσης φίλτρων για καλύτερη εµφάνιση των 

πληροφοριών καθώς και η παρουσίαση των αναφορών µε διαφορετικούς 

τρόπους για καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών από τους ενδιαφερόµενους. 

Το Funnel Web τόσο για την ευχρηστία του όσο και για την πληθώρα των 

αναφορών και δυνατοτήτων που περιέχει θα ικανοποιήσει το µεγαλύτερο αριθµό 

χρηστών. 

Παρόλα αυτά το WebTrends είναι αυτό που παρουσιάζει την πιο ολοκληρωµένη 

λύση για έναν διαχειριστή ενός ιστοχώρου και παρόλη την πολύ µεγάλη τιµή του 

είναι το πιο ολοκληρωµένο εργαλείο όχι µόνο για την ανάλυση δεδοµένων αλλά 

και για την συνολική διαχείριση  διαδικτυακών τόπων. 
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