ENTENDENDO O SERVIÇO DE ESTATÍSTICAS

DEFININDO O PERÍODO (MÊS E ANO) EM QUE OS DADOS SERÃO VISUALIZADOS
Indique o período (mês e ano) que deseja visualizar as estatísticas para o seu site.

ENTENDENDO O TRÁFEGO DE ACESSOS DO MEU SITE

O quadro acima lhe fornece as seguintes informações.

Tráfego Visto
Visitantes únicos: a entrada em seu site de cada visitante único (especificado pelo seu
endereço IP);
Número de visitas: o número de total de visitas realizadas em seu site (um mesmo
visitante único (com o mesmo número IP) pode ter voltado a visitar sua página;
Páginas: o número total de páginas acessadas por seu site (seja a página principal ou
páginas adicionais de seu site);
Hits: é o numero de "partes" da página que o usuário acessou. Isso incluem imagens;
Bytes: o tráfego gerado decorrente de todos os acessos ao seu site (o tráfego permitido
para o seu site corresponde ao plano de hospedagem escolhido - para mais informações
acesse www.iron.com.br/dominios
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Tráfego não Visto
O trafego não visto é o tráfego que geram os Buscadores/Spiders (como Google, Yahoo,
etc), worms ou respostas com código especial de status HTTP (404 -Document Not Found
(página não encontrada), 500 - Internal server Error (erro interno no servidor), etc). Mais
detalhes em Visualizando os sistemas de buscas que mais acessam meu site e
Visualizando os erros encontrados pelos visitantes durante o acesso

VISUALIZANDO DADOS COMPARATIVOS MÊS A MÊS
O Histórico mensal mostra as mesmas informações do item Entendendo o tráfego de
acesso do meu site , com todos os meses do ano corrente.
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VISUALIZANDO DADOS COMPARATIVOS DIA A DIA

No quadro abaixo você poderá visualizar diariamente o número de visitas, páginas, hits e
bytes de seu site (inclusive com a medição total destas informações).
Pelo gráfico também é possível acompanhar estas informações de uma forma ilustrativa.
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VISUALIZANDO DADOS COMPARATIVOS ENTRE OS DIAS DA SEMANA
No quadro abaixo o sistema mostra em cada dia da semana o número total (informação
obtida através de medição) de acessos em páginas, hits e bytes de seu site.

VISUALIZANDO O TRÁFEGO DE ACESSOS SEPARADO POR HORAS DO DIA
Neste quadro o sistema mostra as mesmas informações do item Visualizando dados
comparativos entre os dias da semana separadas por horas do dia.
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CONHECENDO OS PAÍSES E FONTES QUE VISITAM MEU SITE
Neste item você poderá acompanhar o número total de páginas, hits e bytes acessados
por uma determinada fonte, seja por país (exemplo br - Brasil) ou categorias (exemplos
.com ou .net).
Quando o sistema não consegue reconhecer a origem da fonte, é mostrado como
Desconhecido.

CONHECENDO OS IP´s DOS VISITANTES
O quadro mostra os IPS (sempre que o sistema conseguir identificar) dos usuários que
visitaram o seu site.
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VISUALIZANDO OS SISTEMAS DE BUSCAS QUE MAIS ACESSAM MEU SITE
Veja os acessos via Robots (por sites de busca como Google e Yahoo por exemplo)
exibidos, indicam hits ou tráfego "não visto" pelos visitantes.

QUANTO TEMPO OS VISITANTES PERMANECEM NO MEU SITE?
Através do quadro você saberá o tempo médio de duração das visitas em determinados
períodos (minutos ou horas).

QUAIS TIPOS DE ARQUIVOS MAIS ACESSADOS?
O sistema mostra em hits, bytes e a porcentagem de cada um referentes aos tipos de
arquivos (como imagens e textos por exemplo) mais acessados em seu site através do
quadro.
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QUAIS PÁGINAS SÃO MAIS ACESSADAS?
Neste item você poderá acompanhar as estatísticas de acesso as páginas específicas de
seu site.

CONHECENDO OS SISTEMAS OPERACIONAIS DOS MEUS VISITANTES
O quadro informa (sempre que possível) qual o sistema operacional utilizado pelo usuário
que visitou sua página, como por exemplo: LINUX ou WINDOWS.
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QUAIS SÃO OS BROWSERS (NAVEGADORES) MAIS USADOS PARA ACESSAREM
MEU SITE?
Este item mostra os browsers (navegadores) mais utilizados pelos usuários nas visitas ao
seu site.

COMO O VISITANTE CHEGOU NO MEU SITE?
O quadro apresenta a forma como o visitante chegou até o seu site, como por exemplo:
através do endereço armazenado na lista de favoritos do navegador, link em alguma
página externa ou buscadores. Se o sistema não conseguir identificar, ele mostrará como
Origem Desconhecida.

AS PALAVRAS MAIS USADAS PARA LOCALIZAR O MEU SITE EM SISTEMAS DE
BUSCAS
Neste item o sistema mostra (se ocorreu) alguma tentativa de busca por algum conteúdo
escrito em seu site, seja por palavras ou frases.
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QUANTOS VISITANTES COLOCARAM MEU SITE NA SUA PASTA FAVORITOS?
O quadro mostra algumas das funções e ferramentas utilizadas pelos visitantes do seu
site com seus respectivos navegadores. Como por exemplo, quantos usuários
adicionaram seu site para a relação dos sites favoritos.

VISUALIZANDO OS ERROS ENCONTRADOS PELOS VISITANTES DURANTE O
ACESSO
Neste item exibe alguma ocorrência de erro em seu site, caso exista, como por exemplo o
erro 404 Document not found (página não encontrada).
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