Statystyki serwera WWW w oparciu o pakiet webalizer
Instalacja
Webalizer w dystrybucji Fedora instalowany jest z gotowej paczki .rpm. Instalacja jest więc prosta:
su –c ”yum install webalizer”
Uruchomienie
Webalizer to aplikacja, którą należy uruchomid w celu wygenerowania aktualnego raportu. Ścieżka
do pliku wykonywalnego to /usr/bin/webalizer. Aby aplikacja była uruchamiana cyklicznie należy
wykorzystywad mechanizm crona ( Unixowy demon umożliwiający wykonywanie określonych
poleceo w zadanych przedziałach czasu . Jeżeli webalizer został zainstalowany z paczki rpm
w systemie Fedora, wszystkie skrypty są już gotowe.
Zobacz pliki: /etc/cron.daily/00webalizer
Zobacz również plik /etc/httpd/conf.d/webalizer.conf odczytywany przez serwer Apache.
Znajdziesz tam alias do katalogu z raportami webalizera
oraz sekcję definiującą hosty, z których będzie można
odczytad generowane statystyki .

Najważniejsze opcje konfiguracyjne pliku /etc/webalizer.conf
LogFile /var/log/ httpd/access_log – wskazuje ścieżkę dostępu do pliku z dziennikiem zdarzeń.
LogType clf – określa format logów. Domyślnie Webalizer oczekuje logów w formacie CLF lub
Combined (dla obu wartość tej zmiennej to clf). Możliwe jest również przetwarzanie logów serwera
WU-FTPD (wartość ftp) oraz Squid (squid).
OutputDir /var/www/usage – definiuje katalog, w którym będą zamieszczane wygenerowane raporty.
HistoryName webalizer.hist – ścieżka do pliku przechowującego przetworzone logi serwera w
przekroju miesięcznym, wykorzystywane do wygenerowania głównego pliku raportu.
IncrementalName webalizer.current – ścieżka do pliku przechowującego informacje
wykorzystywane do „przyrostowej” analizy logów.
ReportTitle tytuł – określa tytuł raportu.
HostName nazwa_komputera – określa nazwę komputera (serwera), dla którego są generowane
raporty.
PageType htm* – wskazuje typ plików traktowanych jako „strona internetowa”, w odróżnieniu od
innych elementów, takich jak obiekty multimedialne czy dokumenty. Przykładowe wartości tej
zmiennej to htm* (dla plików HTM i HTML), php3, php, ale także cgi czy pl dla skryptów.

Webalizer wyświetla statystyki w formie zestawień zawierających sumaryczne lub uśrednione
wartości różnych rodzajów odwołań do serwera. Oto one:
Wywołania (Hits) – liczba odwołań do serwera zarejestrowanych w dzienniku zdarzeń,
zakończonych zarówno sukcesem (wyświetlenie strony, przesłanie dokumentu), jak i
niepowodzeniem (wywołanie nieistniejącej strony).
Pliki (Files) – liczba odwołań do serwera z żądaniem przesłania pliku (strony internetowej,
dokumentu, obiektów multimedialnych).
Strony (Pages) – liczba odwołań do plików będących stronami internetowymi, tj. htm, html,
php, ale także skryptów cgi, ściśle określonych w pliku konfiguracyjnym Webalizera.
Lokalizacje (Sites) – liczba odwołań z unikatowych adresów IP.
KB (KBytes) – liczba przesłanych przez serwer danych, wyrażona w kilobajtach.
Wizyty (Visits) – liczba odwiedzin strony internetowej, rejestrowana na podstawie odwołań z
konkretnych adresów IP, przy czym dane te zliczane są także w przypadku powtarzających
się adresów, o ile odwołania nastąpiły w zadanym odstępie czasu, domyślnie 30 minut.
W widoku sumarycznym statystyki
prezentowane są w przekroju
miesięcznym z rozróżnieniem
całkowitej, miesięcznej liczby
odwołań oraz dziennym
uśrednieniu.

Wystarczy jednak kliknąć nazwę
miesiąca, aby bliżej przyjrzeć się bardziej
szczegółowym statystykom, wygenerowanych na
podstawie danych miesięcznych. W raporcie
znajdziemy informację o całkowitej liczbie
wywołań, żądanych plików, unikatowych
lokalizacji, przeglądarek czy odnośników. Dane te
są prezentowane są także w formie uśrednień w
przekrojach godzinowych i dziennych.

Podążając dalej przez raport, napotkamy raport
dzienny oraz godzinowy – oba w formie
wykresu i tabeli. Statystyki dzienne
dostarczają
danych na
temat
odwołań do
serwera w
poszczególny
ch dniach
miesiąca, te
drugie
natomiast w
przekroju
godzinowym.

Dalsze statystyki
dostarczają informacji
o najczęściej
wywoływanych URLach (czyli najczęściej
oglądanych stronach)
uszeregowane według
liczby wywołań lub
rozmiaru przesłanych
danych, ale także o
stronach, z których
nastąpiło wejście do
serwisu i wyjście z
niego.

Interesujące wydają się także statystyki najczęściej używanych przeglądarek oraz krajów, z
których nastąpiło
odwołanie do
serwera.

Często się

zdarza, że

Dostęp do lokalnego katalogu serwera Apache na hasło
Często się zdarza, że administrator udostępnia wybrane zasoby serwera WWW wybranym
użytkownikom na hasło. Wymaga to jednak dodatkowej konfiguracji serwera Apache oraz
utworzenia nowych kont użytkowników.
Za autoryzację w wybranych zasobach serwera (katalogach) odpowiada:
 dyrektywa AllowOverride.
Zobacz na rysunku obok
Dyrektywa AllowOverride AuthConfig
powinna się znaleźć w sekcji katalogu,
do którego chcemy zrobić autoryzację

 Plik .htaccess
Definiuje on typ
autoryzacji, ścieżkę
do pliku z hasłami
oraz komunikat na
oknie logowania.
 Należy ten plik umieścić w katalogu, do którego dostęp będzie wymagał autoryzacji

 Plik z utworzonymi hasłami dla użytkowników tworzonych za pomocą polecenia htpasswd

UWAGA: Nie zapomnij na koniec zrestartować serwera Apache.

