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Abstract (σύντοµη περιγραφή διπλωµατικής )
Η παρακάτω διπλωµατική εργασία έχει σκοπό την αξιολόγηση λογισµικών
πακέτων που χρησιµοποιούνται για ανάλυση και επεξεργασία log files που
αποθηκεύονται στο web server , δηλαδή πρόκειται για log analyzer , από αυτό
συνήθως εξυπηρετούνται οι διαχειριστές των ιστοσελίδων , διότι τους βοηθάνε
στην καλύτερη ανάλυση των log files , έτσι ώστε να προβούνε στην καλύτερη
εξόρυξη δεδοµένων από το διαδικτυο .
Η µέθοδος που ακολουθήθηκε κατά στην διάρκεια της διπλωµατικής είναι η
εξής στην αρχή να γίνει µια αναφορά σε κάποια πράγµατα γενικά σε εξόρυξη
δεδοµένων, στην συνεχεία να γίνει µια αναφορά για τα log files , όπου θα
υπάρχουνε κάποια παραδείγµατα ,και κάποιες εξηγήσεις από log files.
Ύστερα θα υπάρχει µια παρουσίαση για τα προγράµµατα που θα
αξιολογήσουµε

,όπου

θα

γίνει

µια

αξιολόγηση

των

συγκεκριµένων

προγραµµάτων, στη συνεχεία θα εξάγουµε τα αποτελέσµατα του κάθε
προγράµµατος αφού έχουµε τρέξει στο καθένα software τα log files, τέλος θα
επισηµάνουµε τα συµπεράσµατα για κάθε λογισµικό πακέτο.
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κεφαλαίο 1 εισαγωγή

Σε αυτό το κεφαλαίο περιγράφουµε µε λίγα λόγια τι θα πούµε και τι θα
αναφέρουµε στην διπλωµατική εργασία, πρόκειται για ένα καθαρό εισαγωγικό
κεφαλαίο όπου δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη διαβάζοντας αυτό το
κεφαλαίο να καταλάβει µε τι έχει να κάνει η διπλωµατική εργασία, να πάρει
µια γεύση από τι θα ακολουθήσει στη συνεχεία, αλλά ταυτόχρονα του δίνεται
η δυνατότητα να καταλάβει το σκοπό της διπλωµατικής εργασίας.

1.1

Σκοπός και κίνητρο µελέτης διπλωµατικής

Πρώτα από όλα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο σκοπός και το κίνητρο που
δίνεται σε κάποιον που θέλει να µελετήσει την παρακάτω διπλωµατική είναι
για να αντλήσει κάποιες σηµαντικές πληροφορίες που ίσως να του είναι
χρήσιµες για αυτόν ή για κάτι άλλο. Ένα ακόµα κίνητρο για την µελέτη της
παρακάτω διπλωµατικής είναι να παρέχουνε πληροφορίες σε αυτόν που θέλει
να ασχοληθεί µε εξόρυξη δεδοµένων ή µε log files, έτσι ώστε να παρέχονται
πληροφορίες σε άτοµα που ασχολούνται µε το διαδικτυο ως διαχειριστές
κάποιων ιστιοχωρων η είναι κατασκευαστές ιστοσελίδων, συνήθως αυτοί
είναι, που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους πληροφορίες, και δείχνουν όλο και
περισσότερο ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους διπλωµατικές εργασίες.
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εικόνα 1η Συλλογή πληροφορίες από web

1.2 Στόχος διπλωµατικής
Ο στόχος της εργασίας µας είναι να γίνει µια σύγκριση σε κάποια
συγκεκριµένα λογισµικά πακέτα που χρησιµοποιούνται στο εµπόριο για
ανάλυση log αρχείων, µε κάποια κοινά κριτήρια αξιολόγησης αυτών των
λογισµικών. Αφού βέβαια πρώτα έχει γίνει κάποια αναφορά, για το τι είναι η
εξόρυξη δεδοµένων, τι είναι ειδικότερα η εξόρυξη δεδοµένων στο διαδικτυο
και πως αυτή πραγµατοποιείται, ακόµα τι είναι τα log files, για το τι πρόκειται,
πως µπορει να τα διαχωρίστουνε και πως µπορούνε να τα επεξεργαστούνε.
Επίσης γίνεται µια αναφορά στην ιστοσελίδα που πήραµε τα δεδοµένα µας,
δηλαδή η συγκεκριµένη ιστοσελίδα που αναφέραµε, µε τη έχει να κάνει και
ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτή η σελίδα. Μια βασική επιδίωξη µας στην εργασία
µας είναι να δώσουµε και κάποια αποτελέσµατα από το κάθε λογισµικό
πακέτο έτσι ώστε να είναι σε θέση πολύ εύκολα οι διαχειριστές ιστοσελίδων
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να αποφασίσουνε ποιο είναι το καλύτερο πακέτο για την δικιά τους
ιστοσελίδα.

εικόνα 2η ο άνθρωπος ως διαχειρισθείς του web
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1.3 ∆οµή διπλωµατικής
Στη συνεχεία αναφέρεται η δοµή της εργασίας. Πρώτα από όλα γίνεται µια
αναφορά σε κάποιους ορισµούς για την εξόρυξη δεδοµένων και ειδικά για την
εξόρυξη δεδοµένων στο διαδικτυο, παράλληλα διαχωρίζετε η εξόρυξη
δεδοµένων σε κάποιες κατηγόριες, και ταυτόχρονα αναφέρονται τα σταδία
επεξεργασίας της εξόρυξης δεδοµένων. Ύστερα γίνεται µια εκτενέστερη
αναφορά στα log files, δηλαδή δίνεται ο ορισµός για τα log file, εξηγούµε τι
είναι τα log files, και παρέχουµε κάποιες κατηγόριες των log files, ταυτόχρονα
αναφέρονται στην προεπεξεργασια των συγκεκριµένων αρχείων ένα βήµα
πριν

την

τελική

επεξεργασία.

Στη

συνεχεία

αναφερόµαστε

για

την

µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την διάρκεια της επεξεργασίας και της
ανάλυσης των log files, και αµέσως µετά θα υπάρχει µια αναφορά σε µια
κλίµακα σύγκρισης έτσι ώστε να αξιολογηθούνε καλύτερα τα συγκεκριµένα
αρχεία. Η συγκεκριµένη κλίµακα σύγκρισης που χρησιµοποιήθηκε για την
σύγκριση των λογισµικών πακέτων έγινε µε κριτήρια που φτιάξαµε µόνοι µας
αλλά και από κριτήρια που υπήρχανε στο διαδικτυο για σύγκριση
οποιοδήποτε λογισµικού πακέτου. Τέλος θα αξιολογείται το κάθε λογισµικό
ξεχωριστά και θα υπάρχει µια αναφορά στα υπέρ και τα κατά των
συγκεκριµένων λογισµικών.
Στη συνεχεία θα εξάγονται τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία των
δεδοµένων µας, αφού προηγουµένως θα έχουµε τρέξει το κάθε πρόγραµµα
ξεχωριστά και τέλος θα παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσµατα µας για το
κάθε λογισµικό.

1.4 Προβλήµατα διπλωµατικής
Βέβαια κάθε εργασία έχει και τις δυσκολίες της έτσι αναµενόµενο ήταν να
υπάρχουνε και σε αυτήν την εργασία κάποιες δυσκολίες. Κατά την
συγκεκριµένη εργασία µια δυσκολία ήτανε η απόφαση ποια software θα
χρησιµοποιήσουµε, δηλαδή η κατάλληλη επιλογή των λογισµικών πακέτων,
ένα

άλλο

πρόβληµα

ήτανε

ότι

η
4

συγκεκριµένη

εργασία

έγινε

µε

5
αποµακρυσµένη

επικοινωνία

µε

τον

επιβλέποντα

καθηγητή,

διότι

η

επικοινωνία εξ αποστάσεως ήταν αναγκαστική και δεν είναι πάντα ο
καλύτερος τρόπος για να πραγµατοποιηθεί µια διπλωµατική εργασία. Ένα
άλλο πρόβληµα κατά της διάρκειας της υλοποίησης αυτής της εργασίας είναι
ότι οι περισσότερες πληροφορίες ήταν στην αγγλική γλώσσα, αφού

η

βιβλιογραφία που χρησιµοποιήσαµε ήτανε στα αγγλικά γραµµένη και οι
ιστοσελίδες που βρήκαµε υλικό για την διπλωµατική ήταν επίσης στα αγγλικά,
έτσι υπήρχε το πρόβληµα µε την µετάφραση που έπρεπε να γίνει στην
ελληνική γλώσσα. Τέλος ένα άλλο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε κατά την
διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας ήτανε ότι µερικά λογισµικά πακέτα δεν
µπορούσαµε να τα χρησιµοποιήσουµε καθόλου επειδή δεν µας επιτρεπότανε
να γίνει η εγκατάσταση µας στον υπολογιστή που δουλεύαµε, έτσι ήτανε
αδύνατο να χρησιµοποιήσουµε αυτά τα προγράµµατα.
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κεφαλαίο 2 εξόρυξη δεδοµένων
εισαγωγή
Σε αυτό το κεφαλαίο θα αναφερθούνε κάποια στοιχεία που έχουνε να κάνουνε
µε εξόρυξη δεδοµένων θα δώσουµε κάποιους ορισµούς περί εξόρυξης
δεδοµένων και του τρόπους που ακολουθείται. Στη συνεχεία θα γίνουµε πιο
συγκεκριµένοι περί εξόρυξης δεδοµένων στο διαδικτυο, όπου εκεί θα
αναφέρουµε κάποιους τρόπους πως γίνεται η εξόρυξη δεδοµένων στο
διαδικτυο, και τη λογική σύνδεση µε τα log files, όπου είναι ένας τρόπος
εξόρυξης δεδοµένων στο διαδικτυο.
2.1 Ορισµός
Εξόρυξη δεδοµένων είναι ένας τρόπος , µια µέθοδος που µας επιτρέπει να
ανακαλύπτουµε πληροφορίες από κάποιες βάσεις δεδοµένων, µας επιτρέπει
να αντλούµε πληροφορίες από οποιαδήποτε βάση δεδοµένων και στη
συνεχεία για οποιοδήποτε λόγο εµείς θέλουµε

να εκµεταλλευόµαστε τις

συγκεκριµένες πληροφορίες.
2.1.1 Τρόποι και ∆ιαδικασία εξόρυξης δεδοµένων
Υπάρχουνε 2 τρόποι εξόρυξης δεδοµένων, ο πρώτος είναι να γίνεται πρώτα η
ανασυρση της πληροφορίας και µετά η επεξεργασία της, ο δεύτερος τροπος
είναι η απευθείας

ανασυρση της πληροφορίας όπου θα είναι ήδη

επεξεργασµένη µέσα στη βάση δεδοµένων
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων ακολουθεί κάποια βήµατα για να
φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα, τα βήµατα είναι τα εξής
1) θέτουµε στόχους
2) επιλογή στοιχείων
3) προεπεξεργασια στοιχείων
6
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4) ανάλυση
5) επικύρωση
6) προβλέψεις
7) παρουσίαση
Στην αρχή, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ποιοι είναι οι στόχοι της
ανάσυρσης δεδοµένων.
Η επιλογή στοιχείων περιλαµβάνει την προσεκτική διαλογή των δεδοµένων
από µια ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων. Είναι καλύτερο να αρχίσει µε
λιγότερα στοιχεία για να έχουµε µια πιο καλύτερη εικόνα.
Μόλις τα µη επεξεργασµένα στοιχεία επιλεχτούνε η προεπεξεργασία είναι το
επόµενο στάδιο όπου συνήθως είναι απαραίτητη για να γίνει η διαπίστωση
εάν λείπουνε βασικά στοιχεία µας.
Το άµεσος επόµενο στάδιο είναι η ανάλυση των στοιχείων µας όπου γίνεται
µέσα από κάποια εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην εξόρυξη δεδοµένων.
Στη συνεχεία η επικύρωση των αποτελεσµάτων από την ανάλυση είναι το
επόµενο στάδιο όπου εκεί γίνεται ο έλεγχος και ταυτόχρονα η επιβεβαίωση
για τα δεδοµένα που αντλήσαµε.
Τέλος η παρουσίαση των δεδοµένων είναι το τελευταίο στάδιο για την
επεξεργασία των στοιχείων από την βάση δεδοµένων, συνήθως η
παρουσίαση γίνεται µέσα από σχεδιαγράµµατα και στατιστικά στοιχεία που
µας δίνουνε τα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε παραπάνω,
( αναφορά IRM Data Mining. Copyright ©1999, all rights reserved)
2.2 Κατηγόριες των τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων
Οι τεχνικές της εξόρυξης δεδοµένων έχουνε αναπτυχθεί παρά πολύ τα
τελευταία χρόνια έτσι ώστε µας επιτρέπουνε να τις διαχωρίσουµε σε τρεις
κατηγόριες:
7
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•

Στη κατηγόρια ανάλογα µε τη βάση δεδοµένων.

•

Στη κατηγόρια ανάλογα µε τα στοιχεία που περιέχονται στις βάσεις
δεδοµένων.

•

Στη κατηγόρια ανάλογα µε τις τεχνικές που χρησιµοποιούµε στην
εξόρυξη δεδοµένων.

(αναφορά Data Mining: An Overview from Database Perspective
Ming-Syan Chen Elect. Eng. Department National Taiwan Univ.)
αναλόγως την βάση δεδοµένων , δηλαδή η εξόρυξη δεδοµένων έχει να κάνει
µε το είδος της βάσης δεδοµένων µας , µια βάση δεδοµένων µπορεί να ανήκει
σε µια από τις παρακάτω κατηγόριες:σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, βάσεις
δεδοµένων συναλλαγής, αντικειµενοστραφείς βάσεις δεδοµένων,
αναλόγως τα στοιχεία που περιέχονται στη βάση δεδοµένων, δηλαδή αν µια
συγκεκριµένη βάση δεδοµένων περιέχει κάποια ίδιου τύπου στοιχεία ή τα
στοιχεία της είναι διαφορετικά,
αναλόγως µε τις τεχνικές που χρησιµοποιούµε για την εξόρυξη δεδοµένων
µπορούµε να τις χωρίσουµε σε κατηγόριες όπου έχουνε να κάνουνε µε τον
τρόπο που κάνουνε την όλη διαδικασία στην εξόρυξη δεδοµένων,
(αναφορά Data Mining: An Overview from Database Perspective
Ming-Syan Chen Elect. Eng. Department National Taiwan Univ.
Taipei, Taiwan, ROC Jiawei Han

School of Computing Sci. Simon Fraser

University B.C. V5A 1S6, Canada Philip S. Yu IBM T.J. Watson Res.
Ctr.P.O.Box 704 Yorktown, NY 10598, U.S.A.)
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2.3 Web usage mining
Η εξόρυξη δεδοµένων από το web είναι µια περίπτωση εξόρυξη δεδοµένων
που τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο ένα και περισσότερους διαχειριστές
ιστοσελίδων. Ο λόγος είναι ότι το διαδικτυο τα τελευταία χρόνια έχει
αναπτυχθεί παρά πολύ και ο κάθε διαχειριστής θα ήθελε να ξέρει τι γίνεται µε
την ιστοσελίδα του σε σχέση µε την επισκεψιµοτητα του, ποιος την
επισκέπτεται, ποιες σελίδες επισκέπτεται και ποτέ την επισκέπτεται. Ένας
ακόµη λόγος που οι διαχειριστές µιας σελίδας ενδιαφέρονται για την
ιστοσελίδα τους είναι αν και κατά πόσο η ιστοσελίδα τους ανταποκρίνεται
στους όρους και στις προϋπόθεσης που οι ίδιοι θέσανε από την αρχή της
κατασκευής της σελίδας τους, πόσο µάλλον αν πρόκειται για σελίδα που έχει
άµεση σχέση µε ηλεκτρονικό εµπόριο π.χ. ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.
Επίσης ένας σηµαντικός λόγος που πολλοί διαχειριστές θέλουνε να
γνωρίζουνε την επισκεψιµοτητα του ιστιοχωρου τους είναι για να βελτιώσουνε
την ποιότητα των υπηρεσιών τους , και ακόµα για να χαράξουνε ή να
αλλάξουνε τελείως την πολιτική που ακολουθούνε στην ιστοσελίδα τους.
Ένας διαχειριστής µπορεί να βγάλει συµπεράσµατα µέσα από τον
ISP(internet service provider)από τον παροχές υπηρεσιών διαδικτυου, όπου
από εκεί αντλεί όλα τα στοιχεία που του είναι χρήσιµα για να βγάλει τα δικά
του συµπεράσµατα για τον ιστιοχωρο, τα στοιχεία που ζητάει ένας
διαχειριστής αποθηκεύονται στον ISP και πρόκειται για τα log files,

τα δεδοµένα µπορούνε να αποθηκευτούνε σε πολλές πλευρές
•

Μια πλευρά είναι στον υπολογιστή του πελάτη.

•

Μια άλλη πλευρά είναι να αποθηκευτούνε στον υπολογιστή παροχές .

•

Μια άλλη πλευρά είναι να αποθηκεύουνε σε proxy server.

•

Και τέλος µια άλλη πλευρά είναι σε κάποια βάση δεδοµένων που
υπάρχει µόνο για αυτό το σκοπό.

9

10
τα δεδοµένα µεταξύ τους διαφέρουνε σε σχέση µε τα στοιχεία που έχουνε
αλλά συνήθως µερικά-βασικά στοιχεία είναι τα ίδια επίσης εξαρτάται από την
εφαρµογή που χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα µας
Η εξόρυξη δεδοµένων στο διαδικτυο χωριζεται σε καποιες κατηγόριες :
•

Μια κατηγόρια είναι αυτή που ψάχνει στο διαδικτυο για αρχεία που δεν
είναι µόνο σε µορφή κειµένου αλλά µπορεί να είναι και σε ήχο η και σε
βιντεο,η εικόνα.

•

Μια άλλη κατηγόρια είναι αυτή που ψάχνει στο διαδικτυο για να βρει µε
τον τρόπο που κρύβονται οι συνδέσεις µεταξύ των σελίδων και να βρει
κάποιες οµοιότητες µεταξύ των διάφορων σελίδων.

•

Τέλος µια άλλη κατηγόρια είναι αυτή που προσπαθεί να κάνει εξόρυξη
δεδοµένων µεταξύ των αρχείων που κρατιούνται συνήθως στον
διακοµιστη(log files),αυτός είναι ο πλέον επικρατέστερος τροπος
εξόρυξης από το διαδικτυο για συγκεκριµένους ιστιοχωρους.

2.3.1 Προεπεξεργασια δεδοµένων
Μερικά από τα προβληµατα που συναντάµε όταν επιχειρούµαι να κάνουµε
τέτοιου είδους εξόρυξης δεδοµένων είναι ότι οι εξής
o Μπορεί ένας διακοµιστής να έχει περισσότερες από µια ΙΡ διεύθυνση.
o Μπορεί µια ΙΡ διεύθυνση να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα
διακοµιστή.
o Μπορεί ένας χρηστής να χρησιµοποιεί περισσότερες από µια ΙΡ
διεύθυνση σε συνεχή χρονικά διαστήµατα
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o Αλλά προβλήµατα κατά την διάρκεια της προεπεξεργασιας των
δεδοµένων είναι τα δεδοµένα πρέπει να συλλεχθούνε από τους
διακοµιστές.
o Τα περισσότερα δεδοµένα αναφέρονται σε σελίδες, διακοµιστές,
υπερσυνδεσεις και αλλά τέτοια παρόµοια.
o Μια απλή σελίδα θα είναι καταγραµµένη σε πολλές τοποθεσίες στον
διακοµιστή και αυτό γιατί ο σηµαντικός λόγος που διαδραµατίζουνε οι
proxy servers µιας και από πίσω θα βρίσκονται κάποιοι υπολογιστές
που χρησιµοποιούνε την ίδια ΙΡ διεύθυνση.

2.3.2 Καθαρισµός δεδοµένων
Επίσης ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι πρέπει κατά την διάρκεια της
προεπεξεργασιας δεδοµένων πρέπει να γίνει διαχωρισµός από τις σελίδες
που περιέχουνε καθαρά αρχεία .html και από τις σελίδες που περιέχουνε
κάποια αρχεία ήχου η βίντεο όπως τα .avi .gif .jpeg

, έτσι ώστε τα

αποτελέσµατα µας να είναι πιο αντικειµενικά σε αυτό που θέλουµε να
πετύχουµε , στην αντίθετη περίπτωση

δηλαδή αν δεν γίνει κάποιος

καθαρισµός δεδοµένων τότε τα αποτελέσµατα που θα έχουµε από την
επεξεργασία των αρχείων δεν είναι αυτά που πραγµατικά ζητάµε , έτσι θα
έχουµε µια ψευδή εικόνα για την σελίδα µας και θα οδηγούµαστε σε λάθος
συµπεράσµατα .

2.3.3 Αναγνώριση χρηστή
Στη συνεχεία ένα άλλο πρόβληµα που έχει να κάνει µε την όλη λειτουργία του
διαδικτυου είναι ότι οι ΙΡ διευθύνσεις χωρίζονται σε στατικές και δυναµικές,
αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση που οι διευθύνσεις είναι στατικές το
πρόβληµα µας γίνεται πιο µικρό ενώ στην περίπτωση που οι διευθύνσεις είναι
δυναµικές το πρόβληµα µας γίνεται όλο και πιο έντονο αφού δεν ξέρουµε αν
κάποιος χρηστής εισέρχεται στο διαδικτυο πολλές φορές µε διαφορετική ΙΡ
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κάθε φορά, µιας και ο παροχές του δίνει διαφορετική διεύθυνση έτσι σε αυτή
την περίπτωση δεν µπορούµε να έχουµε µια πλήρη εικόνα σε σχέση µε τον
ιστιοχωρο µας.

εικόνα 3η Προεπεξεργασια log files
2.3.4 Ανακάλυψη σχεδίων
Η ανακάλυψη σχεδίων αποτελείται από διάφορους µεθόδους και αλγόριθµους
που χρησιµοποιούνται για γενική εξόρυξη δεδοµένων και όχι µόνο στην
εξόρυξη δεδοµένων στο διαδικτυου, επίσης χρησιµοποιούνται και για
στατιστική χρήση, οι περισσότεροι από αυτούς είναι έτοιµοι ενώ οι υπόλοιποι
τους

φτιάχνουνε

οι

επιχειρήσεις

για

λογαριασµό

δικό

τους.

Ένα

χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι στο marketing όπου οι αλγόριθµοι τους είναι
πολλοί χρήσιµοι για να βγάλουνε συµπεράσµατα πάνω στη αγορά.
Ένας αλγόριθµος για γενική χρήση αλλά τόσο χρήσιµος είναι ο αλγόριθµος
από το Methods and Problems in Data Mining Heikki Mannila,University of
Helsinki

όπου

ονοµάζεται

Knowledge

Discovery

in

Databases

,

ο

συγκεκριµένος αλγόριθµος κάνει εξόρυξη µέσα από µια βάση δεδοµένων που
θέλουµε , χρησιµοποιεί ένα γενικό αλγόριθµο για να ανακαλύψει την γνώση
και αυτό το λόγο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλές βάσεις δεδοµένων.
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2.3.5 Ανάλυση σχεδίων
Η ανάλυση σχεδίων είναι το τελευταίο στάδιο στη γενική ανάλυση δεδοµένων
στο διαδικτυο όπου σε αυτό το στάδιο περιλαµβάνει την διαλογή ανάµεσα
από

τους

αλγόριθµους

χρησιµοποιήσουµε

και

κάποιους

τους

µεθόδους,

συγκεκριµένους

µιας

και

θέλουµε

να

που

µας

αλγόριθµους

εξυπηρετούνε καλύτερα. Συνεπώς αναλόγως την χρήση και την δουλεία που
θέλουµε να κάνουµε επιλέγουµε και τον κατάλληλο αλγόριθµο που θα µας
βοηθήσει κατάλληλα.
(αναφορά Communications of the Association for Information Systems
(Volume 8, 2002) 267-296 267 Data Mining: A Conceptual Overview by J.
Jackson DATA MINING: A CONCEPTUAL OVERVIEW Joyce Jackson
Management

Science

Department

joyce.jackson@sc.edu)
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κεφαλαίο 3 log files
εισαγωγή
Στο κεφαλαίο που ακολουθεί θα γίνει µια αναφορά για τα log files ,θα
αναφέρουµε τι είναι τα log files ,που βρίσκονται ,τι σκοπό έχουνε και για ποιο
ρόλο υπάρχουνε, επίσης θα αναφέρουµε τι είδους προεπεξεργασιας γίνεται,
έτσι ώστε να είναι έτοιµα για την τελική επεξεργασία και ανάλυση τους µέσα
από τα λογισµικά πακέτα.
Η παρακολούθηση της δραστηριότητας του server µπορεί να γίνει µε την
χρήση διαφόρων µεθόδων. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης του
server

(servers

status)

σε

πραγµατικό

χρόνο

χρησιµοποιώντας

το

Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου (HTTP-HyperText Transfer Protocol)
ή το Πρωτόκολλο διαχείρισης Απλού δικτύου (SNMP-Simple Network
Management Protocol). Έτσι, ο έλεγχος του server πραγµατοποιείται µε την
καταγραφή και την εξέταση των log αρχείων (log files) ή µε την χρήση των
εργαλείων ελέγχου απόδοσης, τα οποία παρέχονται από το λειτουργικό
σύστηµα.

3.1 Ορισµός και περιεχόµενα log files
Τα log αρχεία είναι πολύ δυναµικά εργαλεία. Κάθε φορά, που ένα αρχείο
ζητείται από το web server τότε ο συγκεκριµένος διακοµιστής κρατάει κάποια
αρχεία για αυτήν την αίτηση, αυτά είναι τα γνωστά log files, ένα τέτοιο αρχείο
καταγράφει όλες τις ηµερήσιες επισκέψεις σε µια σελίδα. Επίσης µπορεί ένα
log files να µην περιέχει µόνο αρχεία µε επέκταση html αλλά και αρχεία µε
άλλες καταλήξεις όπως .php , .asp .js ......
Log files είναι δυναµικά αρχεία που αποθηκεύονται σε ένα συγκεκριµένο
κατάλογο στον server και κρατάνε στοιχεία για τις επισκέψεις που δέχεται ο
server.
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(αναφορά LOG FILES ANALYSIS TO MEASURE THE UTILITY OF AN
INTRANET
Stéphane Vokar, Céline Mariage, Jean Vanderdonckt
Université catholique de Louvain – Institut d’Administration et de Gestion
Place des Doyens, 1 - B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
{vokar, mariage,vanderdonckt}@isys.ucl.ac.be –
http://www.isys.ucl.ac.be/bchi
)
∆ιαφορετικοί web servers καταγράφουν διαφορετικές πληροφορίες, όµως οι
παρακάτω πληροφορίες υπάρχουν σχεδόν πάντα στα log αρχεία των web
servers:
ο κάθε server κρατάει σε ένα συγκεκριµένο κατάλογο στο δίσκο του το log file
όπου συνήθως αυτός ο κατάλογος δεν µπορεί να αλλάξει εύκολα . Στη
συνεχεία παρουσιάζουµε µια γραµµή από το log file έτσι ώστε να
αναλύσουµε τι είναι το κάθε στοιχείο από το αρχείο.
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:10:10:45 +0300] "GET /index.html HTTP/1.1"
304 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
«62.103.78.228» είναι η IP διεύθυνση του χρήστη .
«28/Apr/2004:10:10:45 +0300» είναι η ηµεροµηνία και η ώρα που έγινε η
ζήτηση από τον χρήστη .
«GET /index.html HTTP/1.1» είναι η σελίδα που ζητάει ο χρήστης να δει στον
φυλλοµετρητή του.
«Mozilla/4.0» είναι ο φυλλοµετρητης που διαθέτει ο διακοµιστης.
«; MSIE 6.0; Windows NT 5.1» είναι ο φυλλοµετρητης του χρήστη και το
λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιεί ο χρήστης καθώς και οι εκδόσεις τους.
ο υπολογιστής που χρησιµοποιει ο χρηστής (π.χ. n12.pa.isp.com ή
στην µορφή της IPδιεύθυνσης 127.192.192.1).
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η ηµέρα και η ώρα της ζήτησης (request) π.χ 20/Apr/2004:10:10:45
+0300.
το αρχείο, το οποίο ζητήθηκε από τον πελάτη (client) π.χ index.html.
το µέγεθος του αρχείου π.χ. 50 ΚΒ.
ένας κωδικός της HTTP κατάστασης (HTTP status code)(π.χ. γνωστό
HTTP status code 404 file not found).
Επιπρόσθετα, κάποιοι web servers καταγράφουν (log) τις παρακάτω
πληροφορίες:
o referring URL (την web σελίδα, που επισκέφτηκε ο χρήστης
ακριβώς πριν µπει στον δικό µας web server)
π.χ. www.yahoo.gr και µετά www.infowood.gr
o το όνοµα του πελάτη (client name)(το όνοµα και την έκδοση του
browser και του λειτουργικού συστήµατος, κάτω από τα οποία
τρέχει ο browser)
π.χ. MSIE 6.0; Windows NT 5.1

εικόνα 4η Συναλλαγή client- server
Τα log αρχεία µπορούν να γίνουν πάρα πολύ µεγάλα. Ένα σχετικά µικρό web
site, το οποίο έχει µερικές χιλιάδες επισκεπτών µηνιαία, θα έχει περίπου
25MB log αρχεία.

16

17

Το log file λαθών (error log file), το οποίο βρίσκεται στο httpsservername/logs/errors στο root directory του server, δηµιουργεί κατάλογο µε
όλα τα λάθη, που έχει καταµετρήσει ο server.
Το log file πρόσβασης (access log file), το οποίο βρίσκεται στο httpsservername/logs/access

στο

root

directory

του

server

,

καταγράφει

πληροφορίες αναφορικά µε ερωτήσεις προς τον server και απαντήσεις από
τον server.
Συνήθως ερωτήσεις είναι οι αιτήσεις που ζητάνε οι χρήστες από τον
διακοµιστη ενώ απαντήσεις είναι οι πληροφορίες µέσω των σελίδων που
δίνουνε οι διακοµιστες, Είναι εύκολο να διαµορφωθούν οι πληροφορίες, οι
οποίες καταγράφονται στο access log file του server.
Συνηθως το αρχείο που χρησιµοποιείται

πιο πολύ για επεξεργασία και

ανάλυση είναι το δεύτερο(access log file) διότι περιέχει όλες εκείνες τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να

γίνει εξαγωγή µε όλα τα

αποτελέσµατα που έχουνε σχέση µε την σελίδα µας.

(αναφορά Web Usage Mining on Proxy Servers:
A Case Study Jan Kerkhofs Prof. Dr. Koen Vanhoof Danny Pannemans
Limburg University Centre July 30, 2001)

3.2 Προβλήµατα κατά την ανάλυση log files
Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την ανάλυση των log files είναι δυο
το πρώτο είναι ότι τα log files

περιέχουνε στοιχεία ελλιπή

για να

επεξεργαστούνε στην συνεχεία το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι τα log files
µερικές φορές περιέχουνε ξένα στοιχεία από εκείνα που πρέπει να υπάρχουνε
µέσα στο server αυτά είναι δυο πιθανά προβλήµατα που µπορεί να
συµβαίνουν σε ένα αρχείο (access log file ).
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Εδώ και καιρό έχουνε αναπτυχθεί κάποια πακέτα µε προγράµµατα που
κάνουνε ανάλυση και επεξεργασία των log files, αλλά τα περισσότερα από
αυτά ,τα συµπεράσµατα που εξάγουνε έχουνε άµεση σχέση µε τον τοµέα του
marketing. ∆ηλαδή οι πληροφορίες που θα σου δώσουνε δεν είναι πάντα οι
επιθυµητές και συνήθως έχουνε άµεση σχέση µε την αγορά και το marketing
π.χ. τα αποτελέσµατα θα βοηθούσανε καλύτερα ένα υπεύθυνο marketing και
όχι έναν διαχειριστή µιας σελίδας.
Οι περισσότεροι server κρατάνε διαφορετικά στοιχεία µέσα στα log files τους
έτσι γίνεται όλο και πιο δύσκολη η επεξεργασία τους, πρόκειται για κάποια
στοιχεία που συνήθως µας είναι άχρηστα.
Στη συνεχεία παρουσιάζονται πως θα έπρεπε να είναι τα ιδανικά log files,
δηλαδή τι στοιχεία να περιέχουνε ,έτσι ώστε να µπορούµε να τα
διαχειριζόµαστε καλύτερα και να εξάγουµε τα συµπεράσµατα που εµείς
ζητάµε και όχι αυτά που δεν µας ενδιαφέρουνε.

3.2.1 Ιδανικό log file
Το ιδανικό log file αποτελείται από τις παρακάτω προτάσεις:
1) Ποιος επισκέπτεται την σελίδα µας, έτσι ώστε να έχουµε µια εικόνα
από τους χρηστές µας .
2) Ποιες σελίδες οι χρηστές "κατεβάζουνε στον υπολογιστή τους " και µε
ποιο τρόπο γίνεται η προσπέλαση δηλαδή µέσα από ποια link η από
ποια icon.
3) Πόσο χρόνο κάθονται οι χρηστές µέσα στη σελίδα µας, έτσι ώστε να
καταλαβαίνουµε αν η σελίδα µας είναι βαρετή η προκαλεί ενδιαφέρον
στον επισκέπτη µας.
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4) Που οι επισκέπτες αφήνουνε την σελίδα µας ,δηλαδή σε ποια
υποσέλιδα οι επισκέπτες σταµατάνε την επισκεψιµοτητα µας µέσα στο
site, είναι ένας καλός τρόπος να σταµατάµε εκεί το site µας.
5) Την επιτυχία που είχε η επίσκεψη ενός χρηστή στο site µας, δηλαδή
πόσες σελίδες προσπέλασε, ποσά download εκανε,ποσα e-mail
έστειλε στον διαχειριστή κ.τ.λ.
(αναφορά Web Usage Mining on Proxy Servers:
A Case Study Jan Kerkhofs Prof. Dr. Koen Vanhoof Danny Pannemans
Limburg University Centre July 30, 2001)
3.3 Προεπεξεργασια log files
Στη συνεχεία γίνεται η απαραίτητη προεπεξεργασια των αρχείων log ,γίνεται
σε δυο σταδία πρώτα γίνεται καθαρισµό δεδοµένων και µετά η αναγνώριση
χρηστή

3.3.1 Καθαρισµός δεδοµένων
Πρώτα από όλα αφαιρούµε τα αρχεία που δεν θέλουµε να συµπεριλάβουµε
στην προεπεξεργασια των log files όπως .wav , .gif, .jpeg και αλλα,στη
συνεχεία κρατάµε εµείς ποια στοιχεία θέλουµε για να εξεργαστούµε δηλαδή
µπορεί ο διακοµιστής να µας παρέχει την δυνατότητα να κρατάµε όσες γίνεται
περισσότερες πληροφορίες, εµείς όµως να µην χρειαζόµαστε κάποιες από
αυτές, έτσι µπορούµε να τις αφαιρέσουµε από το αρχείο µας. π.χ. µπορεί
κάποιος διαχειριστής να µην τον ενδιαφέρει ο browser που χρησιµοποιεί ο
χρηστής ,έτσι µπορεί κάλλιστα να αφαιρέσει από το αρχείο ότι έχει σχέση µε
browser, όπως ο internet explorer ή ο Netscape navigator.
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εικόνα 5η Καθαρισµός δεδοµένων

3.3.2 Αναγνώριση χρηστή
Το επόµενο σηµαντικό βήµα στην προεπεξεργασια των αρχείων log είναι ότι
δεν µπορούµε να έχουµε µια ακριβής εικόνα για τους χρηστές, διότι µπορεί
ένας υπολογιστής να κατεβάσει µια σελίδα και µετά από λίγο να
ξανακατεβάσει τη ίδια αλλά µε διαφορετική ΙΡ διεύθυνση όταν έχουµε
δυναµική ΙΡ, τοτε ο διακοµιστής τον αναγνωρίζει σαν διαφορετικό αλλά στην
πραγµατικότητα είναι ο ίδιος. Επίσης µπορεί ένας υπολογιστής να είναι στο
διαδικτυο για ώρες αλλά οι χρηστές του ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να
είναι διαφορετικός, αυτό οφείλεται στην ΙΡ διεύθυνση όταν έχουµε στατική
ΙΡ,γι' αυτό µας δεν µπορούµε να έχουµε µια πλήρης και ακριβής εικόνα.
Ένας διακοµιστης µετράει τον επισκέπτη κάθε φορά που αυτός θέλει να µπει
σε µια ιστοσελίδα , για κάθε διαφορετική σελίδα στον ίδιο χώρο µετράται σαν
µια νέα αίτηση από τον διακοµιστη, την στιγµή που κάνει αίτηση ο επισκέπτης
καταγράφεται στο αρχείο log ,ας είναι και σε υποσελιδα του ίδιου ιστιοχωρου.
Μετά από όλα αυτές τις ενέργειες που έχουµε κάνει , µπορούµε να
προχωρήσουµε στη ανάλυση και επεξεργασία των log files , αν και πρέπει να
αναφερθεί ότι αυτός ο τρόπος εξόρυξης δεδοµένων δεν ανήκει σε κάποιον
αλγόριθµο η σε κάποια συγκεκριµένη µέθοδο. Αλλά λόγω ότι είναι ένα πολύ
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δυνατό εργαλείο για εξόρυξη δεδοµένων στο διαδικτυο χρησιµοποιείται
ευρέως στην αγορά ,επίσης µπορούµε να πούµε ότι κατά

κάποιο τρόπο

υπάγεται στην γενική κατηγόρια της εξόρυξης δεδοµένων η ανάλυση αρχείων
log αφού ουσιαστικά πρόκειται για εξόρυξη δεδοµένων από το web,

εικόνα 6η Προεπεξεργασια δεδοµένων
(αναφορά Web Usage Mining on Proxy Servers:
A Case Study Jan Kerkhofs Prof. Dr. Koen Vanhoof Danny Pannemans
Limburg University Centre July 30, 2001)
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κεφαλαίο 4 Ανάλυση µεθοδολογίας
εισαγωγή
Σε αυτό το κεφαλαίο θα είναι η ανάλυση της µεθοδογιας που θα
ακολουθήσουµε κατά την διάρκεια της διπλωµατικής, δηλαδή να αναφέρουµε
από που βρήκαµε τα log files,µε ποιο τρόπο επελεξαµε τα συγκεκριµένα
λογισµικά πακέτα. Ύστερα θα πρέπει να αναφέρουµε τους τρόπους
αξιολόγησης, δηλαδή την κατηγοριοποιηση, στη συνεχεία να επισηµάνουµε τα
προβλήµατα που δηµιουργηθήκανε κατά την συγκεκριµένη διαδικασία, και
τέλος γίνει µια σύντοµη περιγραφητου κάθε λογισµικού πακέτου.
Σε αυτό το κεφαλαίο θα γίνει η ανάλυση

την όλη µεθοδολογία που θα

ακολουθήσουµε στην συνεχεία της διπλωµατικής µας

4.1 Εύρεση log file
Πρώτα από όλα πρέπει να αναφέρουµε που βρήκαµε το log files,το αρχείο
που θα χρησιµοποιήσουµε στην περαιτέρω πορεία της διπλωµατικής
εργασίας µας, το αρχείο που θα χρησιµοποιήσουµε το έχουµε πάρει από µια
εταιρεία πληροφορικής που κατασκευάζει ένα σχεδιαστικό πρόγραµµα για
εσωτερικό χώρο, όπου το αρχείο το πήραµε από τον παροχές υπηρεσιών
διαδικτυου της συγκεκριµένης επιχείρησης όπου φιλοξενεί την ιστοσελίδα
τους, πρόκειται για την σελίδα www.infowood.gr .Ο λόγος που διαλέξαµε τα
αρχεία από την συγκεκριµένη σελίδα είναι ότι κατά το διάστηµα που
κατασκευάζαµε την πτυχιακή εργασία µπορούσαµε να προµηθευτούµε το
συγκεκριµένο αρχείο από τον παροχέα ,έτσι εκµεταλλευτήκαµε και το γεγονός
ότι το εν λόγω αρχείο είναι από apache web server και επειδή ο
συγκεκριµένος server χρησιµοποιείται για φιλοξενία ιστοσελίδων στους
περισσότερους παροχής υπηρεσιών διαδικτυου λόγο του ότι είναι δωρεάν
(open source).
.
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4.2 Επιλογή λογισµικών πακέτων
Ο τρόπος επιλογής των λογισµικών πακέτων έγινε µε βάση κάποια κριτήρια
που αξιοποιήσαµε, έτσι ώστε να φτάσουµε στην επιλογή αυτών των πακέτων.
Πρώτα από όλα τα λογισµικά πακέτα επιλέχθηκαν από το διαδικτυο µέσα από
διάφορους δικτυακούς τόπους, όπου οι περισσότεροι από αυτούς είχανε
άµεση σχέση µε log files ή ακόµα µε log analyzer, δηλαδή πρόκειται για
δικτυακούς τόπους, όπου παρουσιάζανε κάποια δικά τους προϊόντα, από
συγκεκριµένες εταιρείες που κατασκευάζουνε τέτοια λογισµικά πακέτα µιας
και πρόκειται για δικά τους λογισµικά πακέτα, όπου είχανε να κάνουνε µε
ανάλυση και επεξεργασία τέτοιου είδος αρχείου, βέβαια εδώ πρέπει να
αναφέρουµε ότι η αναζήτηση και το κατέβασµα αυτών των λογισµικών
πακέτων

έγινε

µέσα

από

κάποιες

µηχανές

αναζητήσεις

όπως

www.yahoo.com ,www,google.com και www.download.com.
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι οποιοσδηποτε που επιθυµεί µπορεί κατεβάσει
αυτά τα πακέτα, από το διαδικτυο µιας και τα περισσότερα είναι ελευθέρα και
δεν χρειάζεται να ξοδέψει κάποιος χρήµατα για να τα αποκτήσει.
Βέβαια εδώ πρέπει να πούµε ότι οι οποιεσδήποτε κατηγόριες των διάφορων
λογισµικών πακέτων χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγόριες, η πρώτη
κατηγόρια έχει να κάνει µε τα λογισµικά πακέτα που είναι ελευθέρα και δεν
χρειάζεται κανένας περιορισµός για να τα κατεβάσεις, η άλλη µεγάλη
κατηγόρια έχει να κάνει µε τα λογισµικά πακέτα όπου σου δίνουνε το δικαίωµα
να κατεβάσεις µια έκδοση ενός προγράµµατος που λήγει σε κάποιο µικρό
χρονικό διάστηµα για να το δοκιµάσεις και άµα ταιριάζει σε αυτό που θες τότε
µπορείς να αγοράσεις ολόκληρο το πακέτο πληρώνοντας κάποιο πόσο που
αναλογεί στο κάθε λογισµικό πακέτο.
Τα διάφορα λογισµικά πακέτα που κατεβάσαµε από το διαδικτυο ανήκουνε
τόσο στην πρώτη κατηγόρια όσο και στην δεύτερη, προφανώς δεν
προτιµήσαµε να µπούµε στην διαδικασία να αγοράσουµε κάποιο λογισµικό
µιας και η δοκιµαστική έκδοση του προγράµµατος µας είναι ότι πρέπει για την
δουλεία που πρέπει να κάνουµε, και δεν ήτανε απαραίτητο, να γίνει η αγορά
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του

ολοκληρουµενο

πακέτο

του

προγράµµατος,

αφού

θα

το

χρησιµοποιήσουµε για λίγο χρονικό διάστηµα.
Ύστερα η επιλογή των λογισµικών πακέτων έγινε µέσα από διάφορα site
όπου το καθένα είχε και κάτι διαφορετικό να προβάλει, συνήθως τα
διαφορετικά site αποτελούνται από εταιρείες που κατασκευάζουνε τέτοια
λογισµικά πακέτα , ο λόγος ήταν ότι τα λογισµικά πακέτα έπρεπε να είναι από
διαφορετικά site µε διαφορετικό περιεχόµενο του κάθε ιστιοχωρου, για να µην
ανήκουνε στην ίδια κατηγόρια, και έτσι να έχουµε µια πιο πλήρη εικόνα για τα
λογισµικά πακέτα,
έτσι ώστε οποιοσδήποτε που θέλει να χρησιµοποιήσει κάποιο η κάποια
λογισµικά πακέτα , η επιλογή του να µην είναι τόσο δεσµευµένη, δηλαδή να
υπάρχει µια πιο µεγάλη και ξεχωριστή ποικιλία από τέτοιου είδους λογισµικών
πακέτων, για να µπορεί κάποιος να διαλέξει καλύτερα το λογισµικό πακέτο
που του ταιριάζει.
Για παράδειγµα µερικά από τα software, είναι από κάποιες σελίδες από
εταιρίες που ασχολούνται µε κατασκευή λογισµικού, κάποια αλλά software
είναι από κάποιους οργανισµούς δηλαδή τους χρησιµοποιούνε κάποιοι
οργανισµοί, όπως πανεπιστηµιακά ιδρύµατα , κολέγια , υπουργεία και άλλοι
φορείς και τέλος κάποια αλλά software είναι από σελίδες που σκοπό έχουνε
να ανεβάζουνε στο διαδικτυο ότι ελεύθερο software υπάρχει, µε άµεσο σκοπό
να το χρησιµοποιούνε οι χρηστές του διαδικτυου και να το δουλέψουνε για
δικό τους σκοπό.
Εν τέλει η επιλογή των συγκεκριµένων πακέτων δεν έγινε µέσα από ένα
συγκεκριµένο δικτυακό τόπο για να υπάρχει µια ελεύθερη επιλογή ,των
λογισµικών πακέτων , δηλαδή να γίνει η σύγκριση µέσα από πολλά τέτοια
πακέτα .
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εικόνα 7η Κλασικός τύπος log analyzer
Στη συνεχεία πρέπει να αναφερθούνε κάποιοι τρόποι κατηγοριοποίησης και
αξιολόγησης των λογισµικών πακέτων, συνήθως αυτοί οι τρόποι είναι κοινοί
για όλα τα λογισµικά πακέτα, αλλά υπάρχουνε κάποιοι επιπλέον τρόποι
αξιολόγησης για τέτοιους είδους software .

4.3 Βασικοί τρόποι αξιολόγησης
Η λογική µε την οποία καθοριστήκανε τα κριτήρια αξιολόγησης ανήκει στην
γενικότερη κατηγόρια αξιολόγησης κριτηρίων και δεν αποτελεί µια ειδική
περίπτωση για λογισµικά πακέτα που κάνουνε επεξεργασία log files ,
συνεπώς δεν διαφέρει από την γενικευµένη κατηγορία αξιολόγησης
λογισµικών πακέτων, τα περισσότερα κριτήρια υπάρχουνε σε site εταιρειών
που ασχολούνται µε κατασκευή software όπως www.ahead.de ,
www.adobe.com , www.macromedia.com και άλλες
Πρώτα από όλα ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι οι ελάχιστες
απαιτήσεις που απαιτεί ένα λογισµικό από τον υπολογιστή δηλαδή τι
επεξεργαστή χρειάζεται για να δουλέψει, πόση µνήµη είναι απαραίτητη
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για να λειτουργεί σωστά το πρόγραµµα, πόσο χώρο στο σκληρό δίσκο
χρειαζεται,η κάρτα γραφικών τι ποιότητα να είναι και ποσά ΜΒ να
υποστηρίζει, τέλος το cd rom τι ταχύτητα ειναι,και σε ποιο είδους
λειτουργικού συστήµατος δουλεύει.
Ένα άλλο βασικό κριτήριο που συσχετίζεται άµεσα µε το προηγούµενο
είναι αν και κατά πόσο εκµευταλευται σωστά η πλήρως το πρόγραµµα
µας το hardware του υπολογιστή, δηλαδή αν χρησιµοποιεί όλη την
µνηµη,αν η κάρτα γραφικών µπορεί να διαθέσει όλες τις λειτουργίες,
µπορεί ο επεξεργαστής να κολλάει όταν δουλεύοµε το πρόγραµµα µας.
Ένα άλλο σηµαντικό κριτήριο είναι η τιµή του προγράµµατος δηλαδή
αν πρόκειται για κάποιο πρόγραµµα που είναι δωρεάν η απαιτείται να
καταβάλουµε κάποιο χρηµατικό πόσο , η αν το πρόγραµµα που είναι
µε χρηµατικές δαπάνες υπάρχει κάποια έκδοση δοκιµαστική για κάποιο
µικρό χρονικό διάστηµα έτσι ώστε να βγάλουµε τα συµπεράσµατα µας
για το συγκεκριµένο πρόγραµµα ,εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι εµείς
χρησιµοποιήσαµε προγράµµατα που ήτανε δοκιµαστική έκδοση
δηλαδή τα χρησιµοποιήσαµε µόνο για λίγες ηµέρες ,αν θέλαµε για
περισσότερο καιρό έπρεπε να γίνει η αγορά του πακέτου.
Επίσης ένα άλλο κριτήριο για την αξιολόγηση των λογισµικών πακέτων
είναι αν το πρόγραµµα διαθέτει κάποια βοήθεια που είναι να υπάρχει
µέσα στο πρόγραµµα και αν υπάρχει τεχνική υποστήριξη για το
συγκεκριµένο software µέσω τηλεφώνου ή µέσω ιστοσελίδας όπου να
υπάρχει βοήθεια έτοιµη στην ιστιoσελιδα η µέσω e-mail , η από την
στιγµή της αγοράς και µετά δεν παρέχεται καµία βοήθεια , αυτό
εξαρτάται από την κατασκευάστρια εταιρεία του προγράµµατος.
Ύστερα ένα άλλο κριτήριο για την αξιολόγηση του κάθε προγράµµατος
είναι οι επιδόσεις που έχει το κάθε πρόγραµµα δηλαδή αν κάποιο
πρόγραµµα κάνει περισσότερη ώρα για να επεξεργαστεί κάποιο αρχείο
τότε µπορεί να µην εκµευταλλευται από πολλούς διαχειριστές
ιστοσελίδων, διότι να είναι χρονοβόρο στην λειτουργία του ,αυτό βέβαια
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µπορούµε να το διαπιστώσουµε από την στιγµή που θα το
χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα και µετά , πιο πριν γίνεται µόνο αν
υπάρχουνε πληροφορίες στο site του προγράµµατος ή σε άλλες πήγες
πληροφορίας π.χ. άρθρα ,περιοδικά
Στη συνεχεία ένα άλλο κριτήριο για την αξιολόγηση είναι οι δυνατότητες
που µπορεί να µας προσφέρει ένα πρόγραµµα ,στη δικιά µας
περίπτωση

µπορεί ένα log analyzer να αποδίδει λιγότερες

πληροφορίες από κάποιο άλλο στην έξοδο ,µετά αφού έχει γίνει η
επεξεργασία των log files δηλαδή µπορεί ένα πρόγραµµα να βγάζει
στην έξοδο µόνο γραφικές παραστάσεις ενώ κάποιο άλλο να δίνει τα
αποτελέσµατα και σε µορφή στατιστικών στοιχείων. Επίσης µπορεί
κάποιο πρόγραµµα να δέχεται ένα συγκεκριµένο format από log files
ενώ ένα άλλο µπορεί να δέχεται πιο πολλά format από log files τότε
σίγουρα το δεύτερο έχει περισσότερες δυνατότητες από το πρώτο .
Επίσης ένα άλλο κριτήριο έχει να κάνει µε το περιβάλλον εργασίας εάν
το πρόγραµµα µας είναι φιλικό προς το χρηστή η είναι πολύ δύσκολο
στη λειτουργία του και πολύ περίπλοκο, επίσης αν πρόκειται για
πρόγραµµα που να µπορεί να το χειριστεί κάποιος που δεν έχει µεγάλη
σχέση µε υπολογιστές.
Ύστερα ένα άλλο βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι αν το πρόγραµµα
µας δέχεται αναβάθµιση σε µια πιο καινούργια έκδοση, δηλαδή αν
αγοράσουµε ένα λογισµικό πακέτο και µετά από ένα χρόνο βγει µια
καινούργια, τότε θα µπορούµε να κάνουµε ενηµερώσει στο ήδη
υπάρχον πρόγραµµα η θα πρέπει να εγκαταστήσουµε από την αρχή τη
νέα έκδοση µας,
Τέλος ένα άλλο βασικό κριτήριο είναι η ασφάλεια που παρέχει το
λογισµικό πακέτο µας, δηλαδή να µην υπάρχουνε προβλήµατα στο
πρόγραµµα µας αν κάποιος ιός µολύνει τον υπολογιστή µας ,να µην
καταστρέψει το πρόγραµµα µας σε περίπτωση εξάπλωσης του ιού,
π.χ. µπορεί κάποιος Hacker αν καταφέρει και εισβάλει στον
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υπολογιστή να κλέψει στοιχεία που µπορεί να είναι πολύ χρήσιµα για
την εταιρεία µας µε άµεσο αποτέλεσµα οι πληροφορίες να διερευσουνε
έξω από την εταιρεία , έτσι ώστε κάποιες ανταγωνιστικές εταιρείες να
βρούνε τα ξένα για αυτούς στοιχεία και να τα χρησιµοποιήσουνε
εναντίον της θυγατρικής εταιρείας.

4.4 Προβλήµατα (διαδικαστικά)
κατά τη διαδικασία της υλοποίησης της πτυχιακής παρουσιαστήκανε κάποια
προβλήµατα όπου καταφέραµε να τα επιλύσουµε µετά από αρκετές
προσπάθειες . Ένα πρόβληµα ήταν που τα περισσότερα λογισµικά πακέτα τα
κατεβάζαµε από µια απλή γραµµή PSTN και µε ένα modem 56 kbps,ετσι ο
χρόνος κατά την διαδικασία του κατεβάσµατος ήτανε πολύ αργός σε σχέση µε
την τεχνολογία που υπάρχει αφού µπορούµε να κατεβάσουµε και µε µια
γραµµή ISDN µε 64 kbps η µε µια ADSL,µε 384kbps ,αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να

γίνεται ιδιαίτερα κουραστικό και να απαιτείται πολύ

µεγαλύτερο για τα προγράµµατα που είναι µεγάλα σε χώρο , ∆ηλαδή
προγράµµατα που ήτανε αρκετά ΜΒytes ,επίσης ένα άλλο πρόβληµα που
παρουσιάσθηκε είναι ότι όλα τα αρχεία που βρήκαµε ήτανε στην αγγλική
γλώσσα και έτσι αναγκαζόµασταν να τα µεταφράζουµε στην ελληνική για να
µπορούµε να καταλαβαίνουµε τι ακριβώς γίνεται, οτιδήποτε βιβλιογραφία
είχαµε βρει στο διαδικτυο ήταν στα αγγλικά γραµµένη µε αποτέλεσµα να
γίνεται πάντα µια προεπεξεργασια όπου συνήθως ήτανε µια µετάφραση στα
ελληνικά, και µετά η επεξεργασία του συγκεκριµένου υλικού ιδίως βιβλία σε
ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυο.

4.5 Σύντοµη περιγραφή software
Πριν αρχίσουµε να κάνουµε µια αναφορά στο κάθε λογισµικό ξεχωριστά
πρέπει να επισηµάνουµε ότι το κάθε πρόγραµµα το εγκαταστήσαµε και το
τρέξαµε πάνω σε υπολογιστή µε επεξεργαστή 1,7 GHZ amd athlon xp, µνήµη
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256 DDR,καρτα γραφικών µε τσιπακι των 64ΜΒ,σκληρο δίσκο 40 GB και µε
λειτουργικο σύστηµα microsoft XP,
βέβαια σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνουµε ότι η αναφορά που γίνεται
παρακάτω είναι µια µικρή και δεν αποτελεί την πλήρη ανάλυση και
αξιολόγηση των software,η οποία θα γίνει στο επόµενο κεφαλαίο και θα
µπορεί να δώσει στον αναγνώστη πλήρη εικόνα του καθενός λογισµικού
πακέτου έτσι ωστε,να αποφασίσει πιο θα χρησιµοποιήσει για να κάνει την
ανάλυση των log files που χρειάζεται, η οποία θα γίνει µε τους τρόπους
αξιολόγησης που αναφέραµε πιο πάνω,
τα προγράµµατα που κατεβάσαµε και εγκαταστήσαµε στον υπολογιστή µας
είναι τα ακόλουθα
•

123loganalyzer πρόκειται για ένα πρόγραµµα που καταλαµβάνει µικρό
χώρο στο δίσκο σχεδόν 2,3 ΜΒ,αυτη είναι µια έκδοση trial και µε
αρκετά εύκολο περιβάλλον εργασίας, µπορείτε να κατεβάσετε την
έκδοση από την ιστοσελίδα τους www.loganalyzer.com η εγκατάσταση
του προγράµµατος είναι εύκολη, επίσης η συγκεκριµένη έκδοση του
προγράµµατος διαθέτει και βοήθεια για όσους την χρειάζονται.

•

absolute

log

analyzer

πρόκειται

για

ένα

πρόγραµµα

που

καταλαµβάνει 14,50ΜΒ χώρο στο δίσκο ,πρόκειται για ένα πρόγραµµα
που η έκδοση του είναι demo, παρέχει αρκετές δυνατότητες, κατά την
διάρκεια της εξεργασίας των log files, επίσης η συγκεκριµένη έκδοση
διαθέτει ένα πολύ εύκολο help,όσοι θέλουνε µπορούνε να το
κατεβάσουνε από την www.birstrike.com/analyzer/.
•

absolute log analyzer pro ,το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι το ίδιο
µε το προηγούµενο µόνο που η διάφορα τους είναι ότι το συγκεκριµένο
πρόγραµµα η έκδοση του είναι professional δηλαδή παρέχει καποιες
δυνατότητες παραπάνω από ότι το προηγούµενο, Πάρο όλα αυτά έχει

29

30
τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε την απλή demo έκδοση και οποίος
επιθυµεί να µπορεί να το κατεβάσει από την ίδια σελίδα στο διαδικτυο.
•

advanced log analyzer πρόκειται για ένα µικρό πρόγραµµα µε πολύ
εύκολο περιβάλλον εργασίας, καταλαµβάνει γύρω στα 2,8 ΜΗ χώρο
στο δισκο,και µε αρκετές δυνατότητες για ένα πρόγραµµα που είναι
ελεύθερο στην αγορά ,χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσει κανείς, όσοι
ενδιαφέρονται µπορούνε να το κατεβαζουνε,απο την σελίδα τους
www.abacre.com.

•

alter wind log analyzer professional πρόκειται για ένα λογισµικό
πακέτο που είναι σε trial έκδοση και έχει πολύ εύκολο περιβάλλον
εργασίας για professional εκδοση,ο χώρος που καταλαµβάνει στον
δίσκο είναι µόνο 3,36ΜΒ ,αποτελεί µια απλή και αξιόπιστη λύση για
επεξεργασία δεδοµένων και µπόγε κάποιος να το κατεβάσει από την
σελίδα www.alterwind.com.

•

azure web log πρόκειται για ένα πρόγραµµα που αναλυει τα log
files,καταλαµβανει χώρο στο δίσκο

µόνο 0,75ΜΒ πρόκειται για

πρόγραµµα µε αρκετές δυνατότητες, και η έκδοση του είναι ελεύθερη
στο διαδικτυο,µπορει να κάποιος να την κατεβάσει από την σελίδα
www.azuredesktop.com.
•

faststats analyzer πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε πολύ απλό
περιβάλλον

εργασίας,

η

συγκεκριµένη

έκδοση

είναι

demo,

καταλαµβάνει µόνο 2,74 ΜΗ χώρο στο δίσκο και πρόκειται για µια
απλή λύση που µπορεί να επεξεργαστεί αρκετά καλα,καποια log
files.οποίος ενδιαφέρεται µπορεί να το κατεβεί από την συγκεκριµένη
ιστοσελίδα www.mach5.com.
•

openwebscope web statistics πρόκειται για µια έκδοση, η οποία είναι
professional και παράλληλα είναι trial, η συγκεκριµένη έκδοση έχει
πολύ απλό περιβάλλον και

ευχάριστο, καταλαµβάνει µόλις 1,01ΜΒ
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χώρο στο δίσκο και αποτελεί µια καλή λύση για επεξεργασία log files,οι
ενδιαφερόµενοι µπορούνε να την κατεβάσουνε απτήν ιστοσελίδα
www.openwebscope.com.
•

web log expert lite πρόκειται ένα λογισµικό πακέτο που η
συγκεκριµένη έκδοση είναι πολύ µικρή ,διαθέτει τις απαραίτητες
δυνατότητες για να γίνει µια επεξεργασία log files, καταλαµβάνει
2,30ΜΒ χώρο στο δίσκο και το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ απλό
µιας και είναι τετοια η έκδοση του, όσοι ενδιαφέρονται µπορούνε να το
κατεβάζουνε από την ιστοσελίδα www.weblogexpert.com.

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι επιλέξαµε να συγκρίνουµε µόνο
εννέα λογισµικά πακέτα γιατί ο συγκεκριµένος αριθµός δεν είναι ούτε πολύ
λίγα ούτε και πάρα πολλά ,δηλαδή πιστεύω ότι ο αριθµός αυτός είναι αρκετά
ικανοποιητικός για κάποιον που θέλει να επιλέξει ένα τέτοιο λογισµικό πακέτο.
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κεφάλαιο 5 Αξιολόγηση λογισµικών πακέτων
εισαγωγή
Σε αυτό το κεφαλαίο θα παρουσιάσουµε την σελίδα την οποία θα δουλέψουµε
τα log files, επίσης σε αυτό κεφαλαίο θα αναλύσουµε πλήρως τα λογισµικά
πακέτα, που θα χρησιµοποιήσουµε σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης
που έχουµε αναφέρει στο προηγούµενο κεφαλαίο, επίσης θα αναφέρουµε τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του καθενός προγράµµατος, στην
συνεχεία θα τρέξουµε για κάθε πρόγραµµα µε τα log files,που έχουµε στα
χέρια µας και εκεί θα εξάγουµε τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των log
files,όπου θα βγάλουµε και κάποια επιπλέον χρήσιµα συµπεράσµατα για τα
προγράµµατα που αξιολογούµε.
5.1 Παρουσίαση σελίδας
Στη συνεχεία θα παρουσιάσουµε την σελίδα της οποίας χρησιµοποιούµε το
αρχείο που θα γίνει η αξιολόγηση των λογισµικών πακέτων .Η συγκεκριµένη
σελίδα πρόκειται για µια σελίδα όπου παρουσιάζει την όλη επιχείρηση και µια
γενική παρουσίαση του συγκεκριµένου προγράµµατος που εµπορεύεται.
Πρόκειται για την σελίδα www.infowood.gr, σε αυτή την συγκεκριµένη σελίδα
µπορούµε

να

βρούµε

κάποια

απλά

παρουσιαστικά

πράγµατα

που

παρουσιάζουνε το πρόγραµµα τους και την εταιρεία τους, επίσης µπορεί
κάποιος να βρει κάποια πράγµατα που βοηθάνε τους πελάτες της
συγκεκριµένης εταιρείας, όπως λήψη αρχείων ,οµάδες συζητήσεων , συχνές
ερωτήσεις. Επίσης µπορεί κάποιος να στείλει µέσω e-mail διευκρινιστικές
ερωτήσεις πάνω στο πρόγραµµα και να ζητήσει τεχνική υποστήριξη µέσω της
συγκεκριµένης ιστοσελίδας από κάποιες συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις.
Τέλος οποίος επιθυµεί µπορεί να βρει κάποια στοιχεία που θα τον
βοηθήσουνε και θα τον πείσουνε να αγοράσει το πρόγραµµα τους, βέβαια για
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περισσότερες πληροφορίες µπορούµε να επισκεφτούµε το δικτυακό τόπο
στην παρακάτω σελίδας www.infowood.gr

εικόνα 8η Κεντρικη σελιδα www.infowood.gr

5.2 Αξιολόγηση των λογισµικών πακέτων
Στη συνεχεία θα αρχίσουµε να αξιολογούµε τα λογισµικά πακέτα σύµφωνα µε
τους τρόπους αξιολόγησης που έχουµε αναφέρει στο προηγούµενο κεφαλαίο,

5.2.1 123loganalyzer version 3.10
•

Το πρώτο software είναι το 123loganalyzer version 3.10,προκειται για
ένα απλό λογισµικό πακέτο µε πολλές δυνατότητες στην επεξεργασία
log files , το συγκεκριµένο πακέτο έχει πολλές µικρές απαιτήσεις από
θέµα υπολογιστή, καταλαµβάνει πολύ µικρό χώρο στο δίσκο και το
install του είναι πολύ µικρό σε ΜΒytes .
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•

Εκµευταλλευται σε αρκετό µεγάλο βαθµό το hardware, αν και το
συγκεκριµένο προϊών δουλεύει ακόµα και σε αρκετά παλιούς
υπολογιστές, συνεπώς δεν υπάρχει πρόβληµα από θέµα hardware.

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 60 , η οποία τιµή είναι
ικανοποιητική για όλα αυτά που προσφέρει το πρόγραµµα .

•

Η συγκεκριµένη έκδοση παρόλο που είναι trial,προσφέρει ένα αρκετό
ικανοποιητικό help του προγράµµατος που µπορεί να βοηθήσει τον
καθένα που έχει πρόβληµα.

•

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει αρκετές δυνατότητες όπως µπορεί
να αναλύει αρχεία τα οποία τα οποία σε µορφή .zip και µπορεί να
σώζει τα αρχεία στο δίσκο µε απλό τρόπο, επίσης µπορεί να
αναλύουµε τα αρχεία και από command line,µόνο σε µεγάλα αρχεία
χρειάζεται περισσότερη µνήµη.

•

Το περιβάλλον εργασίας του προγράµµατος µπορεί κάποιος να
αναφέρει ότι είναι πολύ φιλικό µε πολύ απλή διαχείριση των ενεργειών.

•

Όσον αφορά την αναβάθµιση του προγράµµατος το συγκεκριµένο
πακέτο δέχεται αναβάθµιση µόνο που κοστίζει κάποια επιπλέον
χρήµατα αλλά σαφώς λιγότερα από ότι η κανονική έκδοση.

•

Όσον αφορά την ασφάλεια το συγκεκριµένο

πρόγραµµα έχει µια

ασφάλεια αρκετή καλά, εφόσον υπάρχει και η αναµενόµενη από το
λειτουργικό σύστηµα πάνω σε αντιµετώπιση στους ιούς.

5.2.2 Absolute Log Analyzer Demo v 2.33
•

Ένα άλλο λογισµικό πακέτο είναι το Absolute Log Analyzer Demo v
2.33 πρόκειται για µια έκδοση demo του προγράµµατος, η οποία δεν
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απαιτεί και παρά πολλές µεγάλες απαιτήσεις από θέµα hardware του
υπολογιστή ,καταλαµβάνει αρκετά µεγάλο χώρο στο δίσκο .
•

Το συγκεκριµένο πακέτο εκµεταλευται αρκετά καλά το hardware του
υπολογιστή και σε βαθµό τέτοιο που να είναι αρκετός ένας
υπολογιστής µε µικρές δυνατότητες του hardware ,όπου περιέχονται
και κάποιο εγχειρίδιο χρήσης για καλύτερη βοήθεια .

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 65 η οποία είναι αρκετή
ικανοποιητική για όλες τις δυνατότητες που µας προσφέρει.

•

Η συγκεκριµένη έκδοση αποτελεί µια demo έκδοση και πάρο όλα αυτά
έχει ένα ικανοποιητικό

help που µπορεί να βοηθήσει αρκετά

προβλήµατα σε κάποιον που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα.
•

Οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι αρκετές, συγκεκριµένα µε αυτό
το πρόγραµµα µπορούµε να φιλτράρουµε τα περιττά στοιχεία των
αρχείων, επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα περιττό στοιχείο
στο αρχείο µας, αλλά µόνο ένα επειδή η έκδοση είναι trial , µπορούµε
να τρέξουµε το αρχείο µας

κατευθείαν από τον διακοµιστη µας,

µπορούµε να βρούµε συνδέσεις οι οποίες είναι σπασµένες, δηλαδή δεν
έχουνε ολοκληρωθεί, τέλος µπορούµε να εξάγουµε τα συµπεράσµατα
σε περισσότερα από µια µορφή όπως html αλλά και σε excel .
•

Το περιβάλλον εργασίας είναι αρκετό απλό µε πολλές δυνατότητες σε
οπτικό περιβάλλον και µπορεί να χρησιµοποιηθούνε µπορεί εύκολα ,
µε µια µπάρα εργασιών στο δεξιό µέρος του προγράµµατος.

•

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δέχεται αναβάθµιση και µπορεί να
αναβαθµιστεί σχετικά εύκολα.

•

Η ασφάλεια του συγκεκριµένου λογισµικού πακέτου είναι αρκετή καλή
για µια έκδοση η οποία δεν είναι επαγγελµατική πρόκειται δηλαδή για
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απλή έκδοση του προγράµµατος και πάρο όλα αυτά είναι και demo
έκδοση.

5.2.3 Absolute Log Analyzer Pro Demo v 2.33
•

Το επόµενο λογισµικό πακέτο είναι το Absolute Log Analyzer Pro
Demo v 2.33 ,πρόκειται για ένα πακέτο που είναι όπως το
προηγούµενο µόνο που πρόκειται για µια επαγγελµατική έκδοση ,οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι κάπως πιο αυξηµένες από ότι ένα άλλο
πρόγραµµα που δεν είναι επαγγελµατικό .

•

Μπορούµε να πούµε ότι εκµεταλευται σε µεγάλο βαθµό το υλικό µέρος
του προγράµµατος µιας και πρόκειται για µια έκδοση η οποία είναι
professional .

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 75 η τιµή είναι λογική
για τις δυνατότητες και όλα αυτά που προσφέρει το πρόγραµµα.

•

Η συγκεκριµένη έκδοση έχει ένα πλήρες help όπου µπορεί να σου
προσφέρει βοήθεια από την αρχή µέχρι και το τέλος της ανάλυσης των
αρχείων.

•

Οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι οι εξής: µπορούµε να
επεξεργαστούµε τα δεδοµένα µας και από γραµµή εντολών, επίσης
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα αρχεία κατευθείαν από τον
διακοµιστη ,χωρίς να τα µεταφέρουµε

στο δικό µας υπολογιστή,

επίσης µας επιτρέπεται το φιλτράρισµα των δεδοµένων αυτών που δεν
θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε για επεξεργασία .
•

Το περιβάλλον εργασίας είναι αρκετά απλό όπου στην δεξιά πλευρά
του

προγράµµατος

κάποιες

συνδέσεις

του

υπάρχουνε στην πάνω µπάρα του προγράµµατος .
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•

Για το θέµα της αναβάθµισης το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί µια
καλή λύση στην περίπτωση που θέλουµε να αναβαθµίσουµε το ήδη
υπάρχον πρόγραµµα µας .

•

Όσον αφορά την ασφάλεια του προγράµµατος η συγκεκριµένη έκδοση
προσφέρει αρκετά καλή ασφάλεια µιας και οι απαιτήσεις του
προγράµµατος απαιτούνε καλή ασφάλεια για την καλή και αξιόπιστη
λειτουργία του προγράµµατος µας .

5.2.4 Advanced Log Analyzer v 1.5

•

Το ακόλουθο λογισµικό είναι το Advanced Log Analyzer v 1.5 πρόκειται
για ένα πρόγραµµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ελάχιστες
απαιτήσεις υλικού και να µην αναγκάζει τον χρηστή να χρησιµοποιεί
hardware πολύ εξειδικευµένο.

•

Βέβαια το συγκεκριµένο λογισµικό πακέτο χρησιµοποιεί όλο το υλικό
του υπολογιστή και µάλιστα αρκετά καλά για µια τέτοια έκδοση του
προγράµµατος.

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 70 τιµή η οποία είναι
αρκετά καλή για ένα τέτοιο πρόγραµµα .

•

Η βοήθεια που προσφέρει το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι αρκετά
καλή και προσφέρει όλο το φάσµα που µπορεί να προσφέρει ένα help
ενός προγράµµατος, µε καλά δοµηµένο τρόπο και αρκετή ανάλυση.

•

Οι δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει το συγκεκριµένο πρόγραµµα
είναι να εξάγει τα συµπεράσµατα σε πολλές µορφές. Επίσης µπορεί να
διαλέξει τα αρχεία από πολλούς διακόµισες ξεχωριστά και µπορεί να
κάνει

αναφορά

σε

κάθε

link

της

σελίδας.

Τελος

ερωτηµατολόγιο του προγράµµατος που γίνεται on line.
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•

Το περιβάλλον εργασίας του προγράµµατος είναι αρκετά δοµηµένο
από την δεξιά πλευρά του προγράµµατος να υπάρχουνε κάποιες
συνδέσεις που καθοδηγούνε τις κινήσεις κατά την επεξεργασία των
αρχείων.

•

Το πρόγραµµα µπορεί να υποστηρίξει και αναβάθµιση , αφού πρώτα
έχει γίνει η αγορά του προγράµµατος µας µιας και η έκδοση είναι trial .

•

Όσον αφορά την ασφάλεια αυτή εξαρτάται κατά ένα µεγάλο ποσοστό
στην ήδη υπάρχουσα ασφάλεια του λειτουργικού συστήµατος.

5.2.5 AlterWind LogAnalyzer Professional v2.1
•

Στη συνεχεία το επόµενο πρόγραµµα είναι το AlterWind LogAnalyzer
Professional

v2.1,προκειται

για

ένα

πολύ

απλό

και

πολύ

αποτελεσµατικό πρόγραµµα κατά την διάρκεια της επεξεργασίας
τέτοιων αρχείων που ουσιαστικά χρησιµοποιεί πολύ µικρές απαιτήσεις
από τον υπολογιστή µας και δεν υπάρχει πρόβληµα από θέµα
hardware του υπολογιστή µας.
•

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορούµε να πούµε ότι εκµευταλευται
αρκετά το υλικό µέρος του υπολογιστή αν σκεφτούµε ότι πρόκειται για
ένα απλό πρόγραµµα και δεν είναι απαραίτητος υπολογιστής µε
µεγάλες δυνατότητες.

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 79 η τιµή του οποίου
είναι αρκετά ικανοποιητική µε βάση αυτά που µπορεί να µας
προσφέρει .
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•

Από θέµα βοηθείας το συγκεκριµένο πακέτο εκτός από την
καθιερωµένη βοήθεια που προσφέρει µπορεί να προσφέρει και
βοήθεια από την ιστοσελίδα τους µέσω web η ακόµα και µέσω e-mail.

•

Οι δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει το συγκεκριµένο πρόγραµµα
είναι κοινές µε αλλά προγράµµατα όπως ,να φιλτράρει τα στοιχεία των
αρχείων, να κάνει εξόρυξη από διαφορετικούς διακόµιστες µε
διαφορετικά µορφής αρχεία, να επεξεργάζεται αρχεία µε κατάληξη .zip
.gz .

•

Το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ απλό και πολύ ξεκούραστο αφού
δεν περιέχει παρά µόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει µια
ανάλυση δεδοµένων και όχι περιττά στοιχεία.

•

Η συγκεκριµένη έκδοση είναι trial και δέχεται αναβάθµιση αν και είναι
πρόσφατη από εµάς ηµεροµηνίας έκδοσης της.

•

Όσο για την ασφάλεια του προγράµµατος είναι αρκετά ικανοποιητική
αφού µπορεί να εξασφαλίσει κάποια καλά αποτελέσµατα από την
δουλεία µας χωρίς να υπάρχει πρόβληµα από ιούς που µπορεί να
υπάρχουνε στον υπολογιστή µας και βεβαίως εξαρτάται και από την
ασφάλεια του λειτουργικού συστήµατος µας.

5.2.6 Azure Web Log 1.4
•

Το επόµενο λογισµικό πακέτο είναι το Azure Web Log 1.4,προκειται για
ένα πρόγραµµα που µπορεί να το δουλέψουµε και σε ελάχιστες
απαιτήσεις και δεν χρειάζεται και σε ιδιαίτερο µεγάλο υπολογιστή µε
µεγάλες δυνατότητες για να δουλέψει.

•

Όσον αφορά για το hardware µπορεί να το εκµευταλευτει κατάλληλα
και να καταφέρει να αντεπεξέλθει στην ανάλυση και επεξεργασία των
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συγκεκριµένων αρχείων χωρίς να υπάρχουνε προβλήµατα σε σχέση µε
το υλικό µέρος του υπολογιστή.
•

Συµπεράσµατα του για το hardware στο βασικό πρόγραµµα σε ένα
σηµείο του προγράµµατος,

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 65 η τιµή είναι
ικανοποιητική για όλα αυτά που µας προσφέρει το πρόγραµµα.

•

Η βοήθεια που περιλαµβάνει το πακέτο έχει και βοήθεια µέσω
διαδικτυου και µέσω e-mail,πέρα από την συνηθισµένη βοήθεια που
µπορεί να προσφέρει ένα πρόγραµµα.

•

Οι δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι
αρκετές

για

να

αποτελέσει

µια

καλή

επιλογή

από

κάποιον

ενδιαφερόµενο, µπορεί κάποιος να δει όλα τα αποτελέσµατα µέσα από
το πρόγραµµα χωρίς να χρειάζεται να γίνει εξαγωγή σε άλλες µορφές
όπως html και excel .
•

Το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ λιτό και πολύ απλό αφού δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα δυσκολίας στο χειρισµό του συγκεκριµένου
προγράµµατος.

•

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα προφανώς θα υπάρχει η δυνατότητα
αναβάθµιση, µιας και πρόκειται για ένα πρόγραµµα που η έκδοση του
είναι demo και δεν αποτελεί µια πλήρης έκδοση.

•

Όσον αφορά την ασφάλεια του προγράµµατος σε ενδεχόµενους ιούς,
προφέρει µια αρκετή καλή ασφάλεια µιας και είναι για demo έκδοση το
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
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5.2.7 FastStats Analyzer v 2.81
•

Το επόµενο software είναι το FastStats Analyzer v 2.81 ,το οποίο
πρόκειται για ένα απλό λογισµικό πακέτο που δεν απαιτεί και παρά
πολύ µεγάλες απαιτήσεις από έναν υπολογιστή .

•

Όσον αφορά το hardware η εκµετάλλευση από το πρόγραµµα γίνεται
σε µεγάλο βαθµό

σε σχέση µε τις δυνατότητες του συγκεκριµένου

πακέτου.
•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει 85 $ τιµή η οποία ίσως
είναι όχι και τόσο ικανοποιητική για όλα αυτά που µας προσφέρει .

•

Από θέµα βοηθείας το συγκεκριµένο πακέτο µπορεί να προσφέρει µια
βασική βοήθεια για ένα τέτοιο απλό πρόγραµµα ,µιας και η χρήση του
είναι πολύ απλή και πολύ εύκολη και δεν σου δίνει την δυνατότητα για
βοήθεια µέσω internet ή µέσω e-mail .

•

Οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι εκτός από µια απλή εξεργασία
αρχείων ,µπορεί ταυτόχρονα να επεξεργαστεί και αλλά ήδη format
αρχείων, και µε πολλές επιλογές κατά την έξοδο της ανάλυσης των
αρχείων.

•

Το περιβάλλον εργασίας ουσιαστικά ανήκει σε δυο παράθυρα τα
οποία, το πρώτο ανήκει στην εισαγωγή των δεδοµένων και στο
δεύτερο γίνεται η επεξεργασία των δεδοµένων µας, αλλά παρόλο αυτά
µπορούµε να πούµε ότι δεν είναι ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας,
µιας και ο χρηστής µπορεί εύκολα να κάνει την επεξεργασία χωρίς
ιδιαίτερα προβλήµατα .

•

Όσον αφορά την αναβάθµιση του προγράµµατος αυτή είναι µια
περίπτωση που γίνεται αρκετά εύκολα µιας και υπάρχει σχετική
ευκολία από το πρόγραµµα .
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•

Τέλος για την ασφάλεια αυτή είναι ικανοποιητική από θέµα ότι
πρόκειται για µια έκδοση demo και δε έχουµε και πολλές απαιτήσεις
από ένα τέτοιο πρόγραµµα.

5.2.8 OpenWebScope Web Statistics v 1.01
•

Στη συνεχεία το επόµενο software είναι το OpenWebScope Web
Statistics v 1.01 πρόκειται για ένα λογισµικό πακέτο που στην
πραγµατικότητα οι απαιτήσεις που έχει από ένα υπολογιστή είναι πολύ
µικρές ,έτσι δεν υπάρχει πρόβληµα από θέµα hardware του
υπολογιστή .

•

Για το θέµα του hardware µπορούµε να πούµε ότι η εκµετάλλευση του
είναι ικανοποιητική σε µεγάλο βαθµό, και δεν έχουµε και µεγάλες
απαιτήσεις από το υλικό του υπολογιστή µιας και δεν χρειάζεται κάτι
τέτοιο από το ίδιο το πρόγραµµα.

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 99 τιµή η οποία δεν
απεικονίζεται στις δυνατότητες του προγράµµατος.

•

Από θέµα βοηθείας το συγκεκριµένο λογισµικό πακέτο διαθέτει online
βοήθεια εκτός από την κλασική βοήθεια που έχουνε τα περισσότερα
λογισµικά πακέτα δηλαδή µέσα από µια µπάρα ή από ένα κουµπί που
θα έχει σύνδεση για την βοήθεια του προγράµµατος .

•

Οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι συνήθως οι ίδιες µε τα
περισσότερα προγράµµατα ανάλυσης log files,το συγκεκριµένο πακέτο
προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα και ευκολίες στην επεξεργασία
τέτοιων αρχείων, µπορεί να εξάγει τα συµπεράσµατα σε µορφή html .
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•

Το περιβάλλον εργασίας είναι ένα εύκολο σε χρήση από οποιονδήποτε
που δεν διαθέτει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις πάνω σε υπολογιστές.

•

Όσον αφορά το θέµα της αναβάθµισης ένα επιπλέον στοιχείο που έχει
αυτό το πρόγραµµα είναι ότι µπορεί να κάνει ενηµέρωση του
προγράµµατος και µέσω διαδικτυου, και αυτοµατα από το προγραµµα
χωρίς κάποιος να µπορεί να µπει σε ιδιαίτερες λεπτοµέρειες και
µεγάλες διαδικασίες.

•

Όσο για την ασφάλεια αυτή µπορούµε ότι είναι σε αρκετό καλό επίπεδο
αν σκεφτεί κανείς ότι µπορεί να κάνει ενηµερώσει το πρόγραµµα µέσω
διαδικτυου µε πολύ απλοποιηµένο τρόπο .
5.2.9 WebLog Expert Lite v 3.0

•

Το αµέσως επόµενο πρόγραµµα και τελευταίο είναι το WebLog Expert
Lite v 3.0 ,είναι ένα πρόγραµµα που η µορφή του είναι τόσο απλή έτσι
ώστε οι απαιτήσεις να είναι πολύ ελάχιστες σε σχέση µε κάποια αλλά
που κάνουνε ακριβώς την ίδια δουλεία µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα.

•

Η εκµετάλλευση του hardware γίνεται µε παρά πολύ καλό τρόπο ,έτσι
ώστε να µην υπάρχουνε καµία µέρη του υπολογιστή που δεν
χρησιµοποιούνται σε αυτό το πρόγραµµα.

•

Από θέµα τιµής το συγκεκριµένο πακέτο έχει $ 75 τιµή ικανοποιητική
για ένα τέτοιο πρόγραµµα.

•

Η βοήθεια που προσφέρει το πρόγραµµα είναι σχετικά λιτή µιας και η
έκδοση είναι λιτή άρα δεν έχουµε και παρά πολλές απαιτήσεις από την
συγκεκριµένη βοήθεια του προγράµµατος.
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•

Οι δυνατότητες που έχει το συγκεκριµένο πακέτο δεν είναι τίποτα άλλο
από κάποιες συνηθισµένες, όπως να επεξεργάζεται αρχεία από
διαφορετικούς διακοµιστες ,να αναλύει αρχεία από µε διαφορετική
επέκταση όπως .zip και .gz .

•

Το περιβάλλον εργασίας είναι ένα τελείως απλό περιβάλλον software
µε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για επεξεργασία log files,ίσως
από τα πιο απλά περιβάλλον εργασίας.

•

Το πρόγραµµα δέχεται αναβάθµιση µιας και πρόκειται για µια έκδοση
που είναι λιτή αυτό σηµαίνει ότι η απλή έκδοση θα έχει κάποια
επιπλέον στοιχεία.

•

Όσον αφορά το θέµα της ασφάλειας το πακέτο αυτό στηρίζει πολύ την
ασφάλεια στο ίδιο το λειτουργικό σύστηµα.

5.3 Εκτέλεση log files στα λογισµικά πακέτα
Στη συνεχεία αφού έχουµε περιγράψει το κάθε πρόγραµµα αναλυτικά και
έχουµε αναφερθεί για τα πιο σηµαντικά πράγµατα για το κάθε πρόγραµµα ,
θα εκτελεί το κάθε πρόγραµµα µε το log files που έχουµε στα χέρια µας και
έχουµε αναφερθεί σε προηγούµενο κεφαλαίο µας.
Το πρώτο λογισµικό πακέτο που τρέξαµε το log file είναι το 123loganalyzer
version 3.10 το συγκεκριµένο πακέτο εξάγει τα συµπεράσµατα σε html µορφή
αλλά και σε excel µορφή, η αναφορά που έχουµε από το συγκεκριµένο
πακέτο µας δίνει µια πλήρη αναφορά για το ιστιοχωρο µας και µας παρέχει
αρκετές πληροφορίες για να εξάγουµε τα δικά µας συµπεράσµατα µας,
επίσης οι πληροφορίες µας παρέχονται σε πίνακα αλλά και σε γραφικές
παραστάσεις που περιέχουνε τα log files,
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εικόνα 9η εδώ απεικονίζεται η καθηµερινή επισκεψιµοτητα της ιστοσελίδας
,από αριστερά υπάρχει ο αριθµός των επισκεπτών όπου παρουσιάζεται µε τη
µπλε γραµµή ενώ µε τη κόκκινη γραµµή παρουσιάζεται ο αριθµός των
µοναδικών IP διευθύνσεων,

Το επόµενο λογισµικό πακέτο που τρέξαµε το Absolute Log Analyzer Demo v
2.33 ,το συγκεκριµένο πρόγραµµα εξάγει τα συµπεράσµατα του σε ένα δικό
του format και κρατάει όλα τα στοιχεία µέσα σε ένα συγκεκριµένο αρχείο που
για να το διαβάσουµε πρέπει να το ανοίξουµε µέσα από το συγκεκριµένο
πακέτο, αλλά ταυτόχρονα µας δίνει την δυνατότητα να κάνουµε εξαγωγή µέσα
από το πρόγραµµα µας σε µορφή html που µας δίνει πολλά πλεονεκτήµατα
για την επεξεργασία των αποτελεσµάτων από την όλη διαδικασία όπως
µειώνεται η πιθανότητα σφάλµατος από το ίδιο το πρόγραµµα.
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εικόνα 10η εδώ απεικονίζεται η ηµερήσια ζήτηση που έχει η ιστοσελίδα µας σε
εβδοµαδιαίο επίπεδο σε σχέση µε τις 7 ηµέρες της εβδοµάδας ενώ από την
κάθε µέρα µπορούµε να διακρίνουµε και το ποσοστό που αντιστοιχεί στην
κάθε µέρα τις εκατό

Το αµέσως επόµενο λογισµικό πακέτο είναι το Absolute Log Analyzer Pro
Demo v 2.33 το οποίο µπορεί να εξάγει τα συµπεράσµατα του όπως το
προηγούµενο πρόγραµµα δηλαδή σε δικιά του µορφή αλλά και σε html
µορφή, µιας και πρόκειται για το ίδιο πρόγραµµα µόνο που πρόκειται για
έκδοση που είναι επαγγελµατική και αυτό συνεπάγεται κάποια επιπλέον
πλεονεκτήµατα για την όλη διαδικασία.

εικόνα 11η εδώ απεικονίζεται η ζήτηση των αρχείων που έκαναν οι χρηστές
download , το κάθε διαφορετικό χρώµα αντιστοιχεί και σε διαφορετικό αρχείο
ενώ πάνω δεξιά στην εικόνα µπορούµε να δούµε και το ποσοστό του κάθε
αρχείου
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Το επόµενο λογισµικό πακέτο που τρέξαµε το log files είναι το Advanced Log
Analyzer v 1.5 το οποίο µπορεί και επεξεργάζεται και αρχεία από iis server
αλλά και από apache web server, επίσης µας δίνει την δυνατότητα να
εξάγουµε τα συµπεράσµατα ξεχωριστά για πιο server θέλουµε. Τέλος µας
δίνεται η δυνατότητα να βλέπουµε τα συµπεράσµατα µας και σε µορφή html
όπου µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα µας σε πίνακες και σε γραφικές
παραστάσεις, το συγκεκριµένο πρόγραµµα αναλύει προτού εκτελέσει την
επεξεργασία του log file και µας δίνει πληροφορίες από ποιο server είναι το
log file,

εικόνα 12η εδώ απεικονίζεται η επισκεψιµοτητα των κάθε link από τον
ιστιοχωρων µας ,το

link ξεχωρίζει από τα αλλά αφού έχουνε διαφορετικό

χρώµα , εδώ µπορούµε να το δούµε σε µορφή ποσοστού και σε διάγραµµα,

Το

ακολούθως

επόµενο

λογισµικό

είναι

το

AlterWind

LogAnalyzer

Professional v 2.1 όπου πρόκειται για ένα απλό προγραµµα που
επεξεργάζεται τα αρχεία log και τα εξάγει αυτόµατα κατά την διάρκεια της
επεξεργασίας σε html µορφή όπου µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα µας
σε πίνακες αλλά και σε γραφικές παραστάσεις που µας βοηθάνε να εξάγουµε
τα συµπεράσµατα µας και σε στατιστικά στοιχεία.
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εικόνα 13η εδώ απεικονίζεται η επισκεψιµοτητα ανά εβδοµάδα µε το σκούρο
µπλε είναι οι επισκέπτες που είχανε επισκεπτει την σελίδα µας ενώ µε το
ανοιχτό µπλε είναι οι επισκέψεις που δέχτηκε η σελίδα µας

Το επόµενο λογισµικό πακέτο είναι Azure Web Log 1.4 στο οποίο τρέξαµε το
αρχείο που είχαµε και τα συµπεράσµατα που βγάλαµε ήτανε ότι εξάγει τα
αποτελέσµατα µας σε δικιά του µορφή και όχι σε html , excel η σε κάποια
άλλη µορφή και αυτό έχει ως άµεση συνέπεια για να δούµε τα αποτελέσµατα
πρέπει αναγκαστικά να ανοίξουµε το πρόγραµµα και να τα διαβάσουµε µόνο
µέσα από εκεί. Επίσης επειδή η έκδοση είναι demo δεν µας επιτρέπει να
περιλάβουµε µέσα στο αρχείο µας περισσότερες από 10 ενεργές σελίδες
όπως .php .asp και άλλες τέτοιες.
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εικόνα 14η εδώ απεικονίζεται η επισκεψιµοτητα που είχε η σελίδα µας από
κάθε χώρα για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που είχαµε αναλύσει
,µπορούµε να ξεχωρίσουµε την κάθε χώρα από το διαφορετικό χρώµα που
έχει στο διάγραµµα

Το ακολούθως επόµενο λογισµικό πακέτο είναι το FastStats Analyzer v 2.81
πρόκειται για ένα αρκετά γρήγορο πρόγραµµα που είναι εύκολο στην
εφαρµογή του µιας και εξάγει τα συµπεράσµατα του σε διάφορες µορφές
όπως .html excel και βεβαίως στη δικιά του µορφή όπου φαίνεται µέσα από
το ίδιο το πρόγραµµα τους.

49

50

εικόνα 15η εδώ απεικονίζεται η επισκεψιµοτητα σε καθηµερινή βάση αλλά
µπορούµε και βγάλουµε συµπεράσµατα και από εβδοµαδιαία βάση αφού
χωρίζονται σε εβδοµάδες και στον κάθετο άξονα υπάρχει δοµηµένη η
αρίθµηση για τις επισκέψεις ανά ηµέρα

Το επόµενο λογισµικό πακέτο που αναλύσαµε είναι το OpenWebScope Web
Statistics v 1.01 πρόκειται για demo έκδοση που µπορεί να εξάγει
συµπεράσµατα µόνο στην περίπτωση που είµαστε συνδεδεµένοι στο internet
και µε αποµακρυσµένη σύνδεση µε την σελίδα της οποίας θέλουµε να
εξάγουµε τα συµπεράσµατα µας, η εξαγωγή γίνεται σε html µορφή ,
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εικόνα 16η εδώ απεικονίζεται η ζήτηση των downloads , από αριστερά υπάρχει
το αρχείο που έκαναν download οι χρηστές ενώ στον οριζόντιο άξονα υπάρχει
το πόσες φορές το ζητήσανε οι χρηστές το συγκεκριµένο αρχείο

Τέλος το τελευταίο λογισµικό πακέτο όπου αναλύσαµε το αρχείο µας είναι το
WebLog Expert Lite v 3.0 το οποίο µας επιτρέπει να εξάγουµε τα
συµπεράσµατα µας σε µορφή html και επειδή η έκδοση µας είναι demo δεν
µας επιτρέπει να κάνουµε και παρά πολλά όπως να κάνουµε upload τα αρχεία
µας σε κάποιο ftp server, τέλος το συγκεκριµένο πακέτο µας επιτρέπει να
εξάγουµε και αρκετά συµπεράσµατα µέσα από συγκεντρωτικούς πίνακες
αλλά και µέσα από διάφορες γραφικές παραστάσεις.
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εικόνα 17η εδώ απεικονίζεται η επισκεψιµοτητα ανά εβδοµάδα από κάποια
συγκεκριµένα αρχεία που έχουµε επιλέξει για ανάλυση και επεξεργασία , τα
αρχεία ξεχωρίζουνε µε διαφορετικό χρώµα ενώ αριστερά φαίνεται ο αριθµός
των επισκεπτών στο κάθε αρχείο,

5.4 Σύγκριση log analyzer
Στον παρακάτω πίνακα µπορούµε να δούµε συνολικά τα χαρακτηριστικά
όλων των λογισµικών πακέτων και έτσι ταυτόχρονα να βγάλουµε τα
συµπεράσµατα µας για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του κάθε
προγράµµατος.
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Επιγραµµατικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι για το κάθε λογισµικό πακέτο
ισχύουνε κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά , συγκεκριµένα µπορούµε να
πούµε ότι :
το 123 loganalyzer βγάζει αναφορά σε html και σε µορφή γραφικών
παραστάσεων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τα περισσότερα format
των log files , ενώ δεν σου δίνει την δυνατότητα για αποστολή µέσω email και δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη,

το AbsoluteLog Analyzer

Demo παρέχει τεχνική υποστήριξη για το

πρόγραµµα τους , γίνεται αποστολή µέσω mail και η αναφορά για το
log αρχείο µπορεί να είναι σε µορφή html και σε µορφή γραφικών
παραστάσεων ενώ δεν είναι δυνατή η υποστήριξη των περισσότερων
format,

το AbsoluteLog Analyzer Pro Demo σου δίνει τις εξής δυνατότητες:
παρέχει τεχνική υποστήριξη για το πρόγραµµα τους , γίνεται αποστολή
µέσω mail και η αναφορά για το log αρχείο µπορεί να είναι σε µορφή
html και σε µορφή γραφικών παραστάσεων ενώ δεν είναι δυνατή η
υποστήριξη των περισσότερων format,
το AdvancedLog Analyzer υποστηρίζει τεχνική υποστήριξη ενώ η
αναφορά του είναι µόνο σε µορφή html χωρίς να σου δίνει την
δυνατότητα αποστολή µέσω e-mail αυτής αλλά σου δίνει την
δυνατότητα αναπαράσταση µέσω γραφικών παραστάσεων ,τέλος
υποστηρίζει τα περισσότερα format από αρχεία

το AlterWind LogAnalyzer Professional υποστηρίζει τεχνική υποστήριξη
ενώ η αναφορά του είναι µόνο σε µορφή html χωρίς να σου δίνει την
δυνατότητα αποστολή µέσω e-mail αυτής αλλά σου δίνει την
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δυνατότητα αναπαράσταση µέσω γραφικών παραστάσεων ,τέλος
υποστηρίζει τα περισσότερα format από αρχεία log

το Azure Web Log είναι το µοναδικό πρόγραµµα που βγάζει τις
αναφορές σε µορφή γραφικών παραστάσεων ενώ ταυτόχρονα δεν
υποστηρίζει ούτε τεχνική υποστήριξη , ούτε αναφορά σε html ,ούτε
αποστολή µέσω e-mail αυτής,

το FastStats Analyzer µας δίνει τις αναφορές σε html αλλά και σε
µορφή

γραφικών

παραστάσεων

ενώ

δεν

υποστηρίζει

τεχνική

υποστήριξη και τα περισσότερα format των αρχείων log ,τέλος δεν
µπορεί να γίνει αποστολή µέσω e-mail,

το Open Web Scope Web Statistics υποστηρίζει τεχνική υποστήριξη ,
µπορεί η αναφορά να είναι σε µορφή html και να γίνει αποστολή αυτής
µέσω e-mail ,ενώ δεν µπορεί να βγάλει την αναφορά σε γραφικές
παραστάσεις αλλά υποστηρίζει µόνο µερικά συγκεκριµένα format από
log files,

το WebLοg Expert Lite σου δίνει την δυνατότητα η αναφορά να είναι σε
µορφή γραφικών παραστάσεων αλλά και σε html , επίσης υποστηρίζει
αρκετά format τέτοιων αρχείων ενώ δεν σου παρέχει τεχνική
υποστήριξη και αποστολή της αναφοράς µέσω e-mail.
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Αναλύοντας το κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά και συγκρίνοντας τα
προγράµµατα καταλήξαµε στα εξής συµπεράσµατα:
Για το κόστος το πιο ακριβό λογισµικό πακέτο είναι το Open
Web Scope Web Statistics ενώ το πιο φθηνό είναι το 123
loganalyzer ενώ τα αλλά πακέτα οι τιµές περιορίζονται ανάµεσα
σε αυτές τις δυο τιµές .
Όσον αφορά το θέµα του λειτουργικού συστήµατος όλα τα
λογισµικά

πακέτα

µπορούνε

δουλέψουνε κάλλιστα

να

εγκατασταθούνε

και

να

σε όλα τα windows δηλαδή σε

win95,win98,winME,win2000,winNT,winXP .
Τα προγράµµατα AbsoluteLog Analyzer Demo και AbsoluteLog
Analyzer Pro Demo καταλαµβάνουνε τον περισσότερο χώρο
στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή που θα χρησιµοποιούνται
14,50 ΜΒ και 14,70 ΜΒ ενώ το Azure Web Log καταλαµβάνει
µόλις 0,75 ΜΒ στον σκληρό δίσκο, ενώ τα άλλα προγράµµατα
χρησιµοποιούνε περίπου 3 ΜΒ στο σκληρό δίσκο.
Όσον αφορά τον χρόνο επεξεργασίας

των αρχείων όλα τα

προγράµµατα θέλουνε τον ίδιο χρόνο επεξεργασίας και
ανάλυσης ενώ το FastStats Analyzer είναι το µοναδικό
πρόγραµµα που θέλει το λιγότερο χρόνο επεξεργασίας
Τεχνική

υποστήριξη

υποστηρίζουνε

τα

περισσότερα

προγράµµατα εκτός από τα εξής , 123 loganalyzer Azure Web
Log , FastStats Analyzer και WebLοg Expert Lite.
Το Azure Web Log είναι το µοναδικό από τα προγράµµατα που
συγκρίναµε

το

οποίο

αποτελεσµάτων σε html .
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Τα προγράµµατα AbsoluteLog Analyzer

Demo , AbsoluteLog

Analyzer Pro Demo και Open Web Scope Web Statistics είναι
τα

µοναδικά

αποστολής

τα

οποία

υποστηρίζουνε

µέσω

e-mail

των

την

αποτελεσµάτων

δυνατότητα
από

την

επεξεργασία των αρχείων ενώ όλα τα άλλα δεν έχουνε αυτή την
δυνατότητα .
Όλα τα προγράµµατα υποστηρίζουνε την δυνατότητα να
απεικονίζεται η αναφορά σε µορφή γραφικών παραστάσεων
εκτός του Open Web Scope Web Statistics .
Τα προγράµµατα 123 loganalyzer, AdvancedLog Analyzer ,
AlterWind LogAnalyzer Professional και WebLοg Expert Lite
υποστηρίζουνε τα περισσότερα format των log files ενώ τα
υπόλοιπα

προγράµµατα

δυνατότητα.
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Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφαλαίο θα αναφερθούµε στα συµπεράσµατα που έχουµε από
την όλη διπλωµατική µας εργασία ,
Πρώτα από όλα πρέπει να αναφέρουµε ότι πριν από όλα πρέπει να
διαλέξουµε τον τρόπο που θέλουµε να κάνουµε την εξόρυξη δεδοµένων µας,
δηλαδή αν η εξόρυξη δεδοµένων θα γίνει µέσα από µια συγκεκριµένη βάση
δεδοµένων ή θα γίνει µέσα από το web.
Στη συνεχεία αφού διαλέξουµε να κάνουµε την εξόρυξη δεδοµένων µας µέσα
από το web αυτό θα γίνει µέσα από κάποιο αρχείο (log files) βεβαίως πρέπει
να κάνουµε µια βασική προεπεξεργασια πριν γίνει η τελική ανάλυση δηλαδή
να γίνει ο καθαρισµός των δεδοµένων µας , και να διαλέξουµε εµείς τα
δεδοµένα που θέλουµε να επεξεργαστούµε , µε βάση τους στόχους που
βάζουµε
Βέβαια τα κριτήρια για την επιλογή του προγράµµατος κάθε φορά µπορεί να
αλλάζουνε αναλόγως το τι θέλουµε να κάνουµε , σε αυτή την διπλωµατική
όµως έχει γίνει µια αξιολόγηση αρκετών προγραµµάτων για τέτοιες
περιπτώσεις, βεβαίως πρέπει να πούµε ότι αυτή τη δουλεία τις περισσότερες
Φορές την κάνουνε οι διαχειριστές ιστιοχωρων που θέλουνε να ελέγξουνε
την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας τους και να βγάλουνε τα δικά τους
συµπεράσµατα τους .
Σε αυτό σηµείο µπορεί

να βοηθήσει η συγκεκριµένη διπλωµατική αφού

παραπάνω έχει γίνει µια αξιολόγηση και σύγκριση κάποιων λογισµικών
πακέτων µέσα από ένα µεγάλο αριθµό που υπάρχει στην αγορά.
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι όπως γίνεται στα περισσότερα software έτσι
γίνεται και στην δικιά µας περίπτωση τα λογισµικά πακέτα που η έκδοση τους
είναι professional έχουνε περισσότερες δυνατότητες από ένα πρόγραµµα που
η έκδοση του δεν είναι professional , σαφώς και η professional έκδοση είναι
πιο ακριβή από µια µη professional έκδοση,
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Βέβαια τα περισσότερα πακέτα που η έκδοση τους είναι trial οι λειτουργίες
είναι περιορισµένες σε σχέση µε αυτά που είναι ολοκληρωµένη η έκδοση τους
,
Αλλά πάρο όλα αυτά κάνουνε την δουλεία τους εξίσου καλά σε σχέση µε τα
αγορασµένα προγράµµατα Αλλά το µοναδικό τους µειονέκτηµα είναι ότι η
συγκεκριµένη έκδοση αν είναι trial τότε θα λήγει σε µικρό χρονικό διάστηµα
.πολλά trial δεν δίνουν όλες τις δυνατότητες των προγραµµάτων αλλά µερικές
Επίσης πρέπει να αναφέρουµε ότι η συµβατότητα του κάθε προγράµµατος
είναι κοινή για όλους τους υπολογιστές ,δηλαδή τα προγράµµατα που
δουλέψαµε , δουλεύουνε σε όλους τους υπολογιστές αφού οι απαιτήσεις είναι
πολύ µικρές σε σχέση µε τους υπολογιστές που υπάρχουνε σήµερα και
επίσης δουλεύουνε σε όλες τις εκδόσεις των windows µιας και είναι φτιαγµένα
για τέτοιου είδους λειτουργικά συστήµατα .
Τέλος πρέπει να γίνει µια επισήµανση µετά από την σύγκριση των όλων
λογισµικών πακέτων που κάναµε ότι µερικά προγράµµατα έχουνε πολλές
κοινές δυνατότητες µεταξύ τους, αλλά υπάρχουνε και προγράµµατα που οι
δυνατότητες τους είναι ξεχωριστές σε σχέση µε τις άλλες π.χ τα περισσότερα
προγράµµατα η αναφορά για ένα αρχείο µπορούσαµε να την δούµε σε µορφή
html αλλά υπήρχε και πρόγραµµα που έβγαζε την αναφορά και σε µορφή για
excel, ή ένα άλλο παράδειγµα αρκετά προγράµµατα δεχότανε ως είσοδο το
αρχείο και συµπιεσµένο όταν ήτανε αρκετά ΜΒ ενώ αλλά προγράµµατα
δεχότανε το αρχείο µόνο όπως ήτανε από τον διακοµιστη
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Παράρτηµα-log file
Στην συνέχεια στο παράρτηµα που ακολουθεί υπάρχει ένα τµήµα από το log
file που έχουµε επεξεργαστεί επειδή η έκταση του συγκεκριµένου αρχείου
είναι πολύ µεγάλη , κρίθηκε αναγκαίο να µην εµφανιστεί όλο το αρχείο µιας
και οι σελίδες του είναι περίπου 4000 .
Το αρχείο ( access log file ) καθώς και η διπλωµατική εργασία υπάρχουνε
στο διαδικτυο στην παρακάτω ιστοσελίδα :
http://homepages.pathfinder.gr/giannis_drakos
όποιος επιθυµεί µπορεί να κατεβάσει το συγκεκριµένο αρχείο σε ηλεκτρονική
µορφή αλλά και την εργασία σε µορφή .pdf .

62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:19 +0300] "GET /index.html
HTTP/1.1" 304 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT
5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:19 +0300] "GET /header.php
HTTP/1.1" 200 1555 "http://www.infowood.gr/index.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:19 +0300] "GET /RightFrame.html
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/index.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:19 +0300] "GET /central.html
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/index.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /Footer.html
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/index.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /imgs/logo.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/header.php" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /SIMA1B.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/header.php" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /pcmenu.js
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/RightFrame.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /imgs/icon1K.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /imgs/icon2K.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /imgs/icon1B.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET
/imgs/icon2Bath.jpg HTTP/1.1" 304 -
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"http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE
6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /imgs/icon1P.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET
/imgs/icon2Office.jpg HTTP/1.1" 304 "http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE
6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /imgs/icon4.gif
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /imgs/newsBig.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/central.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /closed.gif
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/RightFrame.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
62.103.78.228 - - [28/Apr/2004:11:48:20 +0300] "GET /bar.jpg
HTTP/1.1" 304 - "http://www.infowood.gr/RightFrame.html" "Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
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