راهنمای محصول SAWMILL
 Sawmillچیست:
Sawmillیک محصول تحلیل الگ فایل و گزارشگیری بسیار پیچیده و انعطافپذیر است .این
محصول میتواند متن الگ فایل را با بیش از  1024فرمت الگ بخواند و محتوای آنرا تحلیل
نماید .پس از تحلیل گزارشات دارای جزییات دقیق و آگاهکننده بر اساس محتوای موجود
(بهصورت گراف ،چارت و هشدار) تولید میشود .با اضافه نمودن ستونهای تحلیلی قابل
دستهبندی و با توان مقایسه جدولهای دادهای بیرونی و مستقل میتوان گزارشات استقرایی یا
قیاسی تولید کرد و دادههای عملکردی و واقعی داشت .عملکرد  Sawmillد ر واقع بهعنوان یک
برنامه تحلیلی افزایش میابد.

چه کسی از  Sawmillاستفاده میکند:
 Sawmillرا هر نوع سازمانی میتواند استفاده کند که نیاز درک و مانیتور نمودن وضعیت داخلی
خود دارد .میتوان انواع استفاده را تا هزاران مورد از  Sawmillکرد .برخی از موارد استفاده از
 Sawmillبه شرح ذیل است.
 آمارگیری و گزارشگیری از ترافیک های ورودی و خروجی و از سایت سازمان
 آمارگیری و گزارشگیری از ترافیک از طریق دیواره آتش برای مانیتورینگ امنیتی و
مدیریت پهنای باند و حجم شبکه
 مانیتورینگ بازدیدهای خارجی اینترنت و سایت کارمندان از طریق یک سرور پراکسی
 ردگیری لود شدن و استفاده از سرور ایمیل
 مانیتورینگ کیفیت ارسالی تصویر و صوت در یک سرور  streamingرسانهای
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 Sawmillدر بسیاری از کشورهای جهان استفاده میگردد .استفاده از آن میتواند بهصورت
 SaaSیا شخصی باشد .برآورد شده است که در سراسر دنیا حدود  200000هزار نسخه قانونی و
غیرقانونی استفاده میشود .این یعنی باالترین نصب یک ابزار تحلیلی تا به امروز.

کدام نسخه  Sawmillمناسب شماست:
محصوالت  Sawmillرا میتوان بر روی پلتفرمهای مختلف ( Unix, Linux, Windows,
 )Macintoshاجرا نمود و یا میتوانید آنرا بر روی سرور موردنظر در سازمان خود و یا از راه دور
بر روی هر سیستم در هر زمان و در هر مکان اجر ا کنید .سه مدل محصول  Sawmillموجود
است.
 :SAWMILL Lite محدود به یک پروفایل است و حداقل تنظیمات را دارد .با هزینه پایین
آن این محصول برای استفاده شخصی و دسترسی ساده به گزارشات بدون اجرا تنظیمات
متعدد ایده ال است.
 :SAWMILL Professional از پروفایلهای نامحدود پشتیبانی میکند و برای
گزارشگیری از دادههای زنده و گزارشگیری فیلتر شده تنظیمات کامل دارد .این محصول
فقط از پایگاه دادههای یکپارچه اختصاصی  Sawmillاستفاده میکند و نمیتوان از
پایگاههای دادههای خارجی استفاده نمود .این محصول انتخابی مناسب برای هر تعداد
کاربر و هر نوع پروژه که نیاز به یک پایگاه دادهای استاندارد صنعتی  SQLمناسب است.
 :SAWMILL Enterprise این مدل پشتیبانی برای Microsoft SQL ،MySQL
 Oracle Database ،Serverو مدیریت کنترل قوانین برای کاربر ( Role-based
 )Access Control Systemدارد .این نسخه نیز دارای گزارشگیری و ارسال هشدار
( real-timeقابل دریافت جداگانه) پشتیبانی چند پروسسر ،پشتیبانی Cluster/HA
میباشد .نسخه  Enterpriseیک ابزارسازمانی برای برنامهها و سازمانهای بینالمللی
میباشد.
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محصول  Sawmillچه منفعتی برای سازمان دارد:
 فراگیری :توانایی تحلیل هر نوع متن الگ فایل (پشتیبانی بیش از  1024نوع فرمت الگ
فایل)
 رابط گزارشگیری استاندارد :استفاده در هر جا برای داشتن عملکرد استوار و استفاده از
تواناییهای موجود
 متمرکز کردن تواناییها :آموزش دادن به کارمندان برای تحلیل یک نوع خاص داده و
کاهش ریسک آشفتگی
 انعطاف پذیری :اجرا برنامه در  ،Windows ،Mac ،LINUX ،UNIXیا هر پلتفرم
دیگر
 سفارشی سازی :سفارشیسازی کامل رابط کاربر در نسخه Enterprise
 دادههای  :Liveگزارشات  Sawmillبرای هر درخواست گزارشگیری  Liveانتشار
میابد
 : (zooming) drill-down جستجو دردادهها تا پایینترین سطح
 مقیاسپذیری :توان پروسه نمودن چندین گیگابایت الگ در روز (در صورت توان
سختافزاری و بر اساس پیچیدگی الگ)
 عملیات  :Real Timeپایگاه دادهها هر خط فایل های الگ را بهروزرسانی میکند (فقط
در نسخه )Enterprise
 باصرفه :هزینه پایین سرمایهگذاری و بیشترین بهرهبرداری از سرمایه خود

بکار گیری و نحوه استفاده:
Sawmillرا میتوان بر روی پلتفرمهای مختلف ( Unix, Linux, Windows,
 )Macintoshاجرا نمود .باینریهای مختلف برای پلتفرمهای متفاوت در زمان دانلود موجود
است .برای  self-compilingبر روی پلتفرمهای جدید یک نسخه sourceرمز رمزنگاریشده
موجود است .میتوانید آنرا بر روی سرور یا کامپیوتر موردنظر در سازمان خود نصب کنید یا در
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همان سرور تحلیل اجرا کنید .توصیه میشود که یک سرور جداگانه تحلیل داشته باشید و برای
هر پروژه اساسی یک لیسانس جداگانه خریداری نمایید.

روش دسترسی  Sawmillبه الگ فایل ها:
در زمان واردکردن "مسیر" در فیلد مربوط (از هر جای دنیا) الگ فایلها بهصورت اتوماتیک
برداشته و پارسه میشوند تا بتوانید از آنها گزارشگیری کنید و انتشار دهید .هر پروفایل برای یک
منبع دارای یک الگ فایل در نظر گرفته میشود .میتوان چندین پروفایل را از چندین مکان و با
چندین فرمت همزمان اجرا کنند .گزارشها را میتوان با استفاده از یک مرورگر استاندارد در
سراسر جهان بدون نیاز به  Agentمشاهده نمود.

بهروزرسانی به نسخههای باالتر:
بر اساس ورژن در دست ،بیشتر مواقع تنظیمات پروفایلها و پایگاه دادهها به نسخه جدید
 importمیشود .برای مشاهده جزییات به آدرس  Http://www.Sawmill.irمراجعه کنید.
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فرمت چیست:
فرمت یک اسم ژنریک برای ساختار یک الگ فایل است .یک فرمت الگ توسط تولیدکننده اصلی
محصول یا بسته نرمافزاری تعیین میگردد .هر فرمت الگ ازنظر فیلدها و دادههای موجود در
ساختار آن متفاوت است .هیچ قانون و استاندارد بینالمللی بر ساختار الگ فایل ها حاکم
نمیباشد .الگ فرمتها را ارائهدهندگان محصول میتوانند در هرلحظه تغییر دهند که مشکالت
زیادی برای کاربرها به وجود میآورد Sawmill .دارای بیش از  plugin 1024برای خواندن و
درک هرگونه الگ فایل است .فرمتهای الگ جدید (یا فرمتهای تغییریافته توسط ارائهدهندگان
محصول) را میتوان با توسعه یک  pluginجدید یا تغییر  pluginقبلی بهسرعت برای
 Sawmillآماده نمود.

 Pluginفرمتها را چه کسی میسازد:
 Pluginها را معموالً شرکت ما با دریافت هزینه معقولی میسازد اما کاربران باتجربه میتوانند
خود  pluginبسازند .کاربرانی که تمایل به ساختن  Pluginدارند یک نمونه از فرمتهای خود
را به ما ارسال نمایند)Sales@Sawmill.ir( .

پروفایل چیست:
یک پروفایل مجموعهای از تنظیمات است که در اولویت خود موارد ذیل را شامل میشود.
 منبع دادههای الگ برای تحلیل را میدهد
 پایگاه دادههای که با پروسه کردن دادههای الگ ساخته خواهد شد را میدهد
 گزارش دادهها (چارت  .گراف) را ارائه میکند
ساختن یک پروفایل برنامهنویسی نیست .یک پروفایل اطالعاتی است که  Sawmillبه آن جهت
پروسه نمودن و ساختن تحلیل و گزارش نیاز دارد .یک  Wizardبرای کمک به ساختن پروفایل
وجود دارد .هر پروفایل موجود را میتوانید  ،editکپیبرداری ،اسمگذاری مجدد و حذف نمایید.
|5

شرکت پارس فناوران خوارزم – شماره تماس Info@parskharazm.com - 0098-21088730704

اگر یک پروفایل مناسب عمل میکند و ممکن است بعداً به آن نیاز باشد ،توصیه میشود که شما
پروفایلهای جدیدی خریداری کنید و این نوع پروفایلها را حفظ کنید.

پروفایل را چه کسی مینویسد:
یک پروفایل  Sawmillیک عملکرد برای کاربر است .کاربرها میتوانید خود پروفایلها را بسازند و
یک  wizardبرای راهنمایی کاربر در برنامه موجود است .خدمات مشاوره برای توسعه پروفایل نیز
در زمان درخواست موجود است.

به چند پروفایل نیاز دارم:
اولین کار یک مشتری انتخاب تعداد پروفایل میباشد .یک پروفایل میتواند به یک الگ فایل
دارای یک فرمت دسترسی (از یک یا چندین منبع) پیدا کند و آنرا پروسه نماید .سپس یک
گزارش انتشار مییابد که برای آن تنظیمات دورهای (روزانه ،هفتگی ،ماهانه و غیره) وجود دارد.

بهترین عملکرد:
 Sawmillمیتواند چندین پروفایل را همزمان اجرا نمود (به تعداد پروسسر ها و هستههای
موجود بستگی دارد) .با افزایش تعداد پروفایلهای خریداریشده برای هر نسخه هزینه دریافتی از
شما کاهش میابد و پروفایل بیشتری را میتوان بعداً اضافه نمود .در زمان اجرا پروفایلهای متعدد
با محدودیتهای سختافزاری مواجه خواهید شد و نیاز به سرمایهگذاری در هارد ها ،حافظهها و
پروسههای بیشتری دارید .شاید الزم شود که مجهز به پروسسرها و  OSهای قدرتمندتری شوید.
ساختن سیستمهای قدرتمندتر برای مدیریت برافزایش الگ فایل ممکن است انعطاف سیستم را
به خطر انداخته و سیستم را  downکند .بهترین راه اجرا هر پروژه بر روی یک نسخه جداگانه
 Sawmillیا اجرا روی سیستمهای جداگانه است و خرید الیسنس های جداگانه  Sawmillنیاز
باشد .این تصمیم توسط کاربر باید گرفته شود .میتوان همه پروفایلها را روی یک سیستم،
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پروفایلها را روی سیستم جداگانه و یا بهصورت مرحلهای و طبق نیاز اجرا نمود .در حالت
مرحلهای و طبق نیاز پروژهها ،منابع جداگانه اجرا میشوند ،از انعطاف و مقیاسپذیری سیستم
محافظت میشوند و ریسک کلی کاهش میابد .در صورت نیاز سختافزار نیز بر روی پلتفرمهای
جدید ارائه میشود و نیاز به تغییر سیستم فعلی شما نخواهد بود.

الیسنس :Sawmill
الیسنس استاندارد به شما اجازه میدهد که یک نسخه  Sawmillرا در یک محل نصب کنید .با
افزایش تعداد پروفایلهای خریداریشده برای هر نسخه هزینه دریافتی از شما کاهش میابد و
پروفایل بیشتری را میتوان بعداً اضافه نمود .کپیهای دارای چندین الیسنس (بهعنوان
 structured licensingبرای حسابرسی تعداد کل الیسنس ها و پروفایلها در یک محل) را نیز
میتوان خریداری نمود .خریداری الیسنس  Sawmillبه تعداد کاربران ،تعداد  hitو بازدید از
سایت یا حجم الگ فایل ها بستگی ندارد .تنها تعداد پروفایلها معیار صدور الیسنس و قیمت
اعمالشده میباشد .با توجه به اینکه شرکت پارس فناروان خوارزم نمایندهء انحصاری محصول
 Sawmillدر ایران است  ،لذا میتوانید الیسنس های معتبر این محصول را از ما خریداری کنید.

داده ،گزارشات زنده و فیلترینگ در همه سطوح (:)Drill down/Zooming
با داشتن مشخصههای بسیار خاص و جذاب (قابلیت استفاده در سراسر دنیا ،انعطاف ،سفارش
سازی) یکی از عملکردهای اصلی  Sawmillگزارشگیری زنده ( )Liveاست که در آن گزارشات
بر اساس هر درخواست باز محاسبه میگردند تا بروزترین گزارشات به شما ارائه گردد .دادههای
زنده نیز به شما توان فیلترینگ در همه سطوح (تا اصل الگ فایل در صورت امکان) و بر اساس
ورودی دادهها را میدهد .محصوالت مشابه به شما گزارشات استاتیک  htmlارائه میدهد اما
امکانات فیلترینگ آنها محدود است و گزارشات دادههای یکنواخت معموالً مشاهده میشود.
گزارشات استاتیک نیاز به توان پروسسینگ کمتری دارد و گزارشاتی که تعامل به پایگاه دادهها
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ندارد معموالً بهروز نمیباشد .مصرفکننده تا انتشار گزارش بعدی (در روزها یا هفته آینده) باید به
گزارشات قبلی قدیمی اکتفا کند.

بازارهای هدف :Sawmill
 Sawmillمیتواند هر نوع الگ فایل متنی را در هر فرمتی تحلیل نماید و برای خواندن ،تحلیل و
گزارشگیری فقط نیاز به یک  pluginمیباشد 5 .بازار برتر برای این محصول به شرح ذیل است:
 .1تحلیل دادههای وب :مانیتورینگ و گزارشگیری از ترافیک بازدیدکنندگان سایت ،مؤثر
بودن سایت ،بازاریابی بازگشت سرمایه ( ،)ROIفروش آنالین و غیره
 .2تحلیل دادههای امنیتی :مانیتورینگ دیواره آتش و ترافیک پراکسی (توسط کاربر ،منابع،
پروتکل ،زمان ،مقصد و غیره شامل هشدارها و نقضها)
 .3تحلیل سرور ایمیل :مانیتورینگ و گزارشگیری/هشدارهای ایمیلها (دریافتی و ارسالی،
از و به ،تاریخ/زمان/حجم و غیره)
 .4تحلیل رسانههای  :Streamingمانیتورینگ و گزارشگیری از درخواستها و
درخواستکنندگان ،کیفیت خدمات ،زمان گذشته از بازدید و شنیدن ،تهیه داده برای
فاکتور زدن و غیره.
 .5مانیتورینگ و گزارشگیری تطبیقی ( :)Complianceمانیتورینگ فایل های بازدید
شده و صحت و سالمت فایل ها Sawmill .میتواند کاربرهای مجاز و غیرمجاز را جداگانه
گزارشگیری نماید و برای یک یا چند سناریو هشدار صادر نماید.

اندازه الگ فایل قابل پروسه:
محدودیتی وجود ندارد .یک  taskساده و کوچک بر روی یک سیستم نامناسب و ضعیف
مدتزمان زیادی نیاز دارد .با داشتن توان پروسسر باال اگر دادههای الگ های شما پیچیده ،خام و
بدون فیلتر باشد برای  ،importپروسه نمودن و ساخت پایگاه دادهها زمان مطرح نمیباشد.
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پلتفرمهای توصیهشده:
 LINUX/UNIXبا  INTELیا  AMDایدآل است .با ویندوز و  INTEL Solarisیا
 AMDمناسب است Sawmill .را نیز میتوان در دستگاههای محیط مجازی نیز نصب نمود.

پایگاههای داده پشتیبانی شده:
تمامی محصوالت  Sawmillدارای پایگاه داده داخلی و اختصاصی هستند که سرعت و
مقیاسپذیری عالی داشته و مخصوصاً برای  Sawmillطراحیشده است .آن دارای یک رابط
( )SQL subsetاست ولی خود پایگاه دادهای  SQLیا  Relationalنمیباشد .اگر به یک پایگاه
دادهای استاندارد صنعتی نیاز اجباری نباشد پایگاه دادهای  Sawmillبسیار مناسب برای مدیریت
بر الگ فایل های بسیار بزرگ (بیش از  1گیگابایت در روز) و بدون محدودیت میباشد .اگر به
دلیل رعایت استانداردهای شرکتی یا برحسب درخواست شخص ثالث و ابزارهای گزارشگیری نیاز
به یک پایگاه دادهای استاندارد صنعتی ( SQL-Server ،Oracleیا  )MySQLباشد ،همه آنها
پشتیبانی میشود.
برآورد نیازهای سختافزاری:
به سایت  Http://www.Sawmill.irمراجعه نمایید.

 Importدادههای الگ و  Buildپایگاه دادهای:
در زمان  Importدادههای الگ و  Buildپایگاه دادهای ،در مرحله اول  Sawmillدادههای الگ
خام را پارسه میکند و درنتیجه پایگاه دادهها حجم بیشتری از دادههای الگ خام خواهد داشت.
دالیل این امر بسیار سازنده و ارزشمند است .این کار تولید گزارشات را سرعت میبخشد و به شما
توان فیلترینگ دینامیک ،گزارشگیری زنده drilldown ،و غیره را میدهد .برای این کار
 Sawmillباید متوجه ارتباط دادهها در الگ فایل ها بشود .این ارتباط در ساختار دادههای خام
مشخص نمیباشد و شما انتخاب پیشفرض  xrefsو  indicesرا در زمان  buildپایگاه دادهای
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دارید .این کار در زمان  buildپایگاه دادهای کافی است یکبار انجام شود .با داشتن  xrefsو
 indicesسرعت تولید گزارشات بسیار افزایش میابد اما زمان  Buildپایگاه دادهای کاهشیافته،
پایگاه دادهها با حجم بیشتری ساخته میشود و نیاز به فضای هارد بیشتری است .در تنظیمات
پیشفرض  xrefsو  indicesدر پایگاه دادهها وجود دارد اما کاربر میتواند این موارد را غیرفعال
کند و در زمان نیاز آنرا اضافه نماید.

حجم پایگاه دادههای غیر فشرده:
با داشتن  xrefsو  indicesبرای تولید بهسرعت گزارشات ،حجم پایگاه دادههای غیر فشرده بین
 2الی  10برابر الگ فایل اصلی افزایش مییابد .توصیه میگردد که از یک هارد سرعتباال استفاده
کنیم که فضای کافی برای پایگاه دادهها و الگ فایل های خام در زمان اجرا و طول مدت build
داشته باشد.
پایداری سیستم (:)Cluster / High Availability
در حالت  Clusterچندین الگ فایل را پروسه نمایید و گزارشات همسان بر اساس یک پایگاه
دادهای تولید کنید .با اضافه کردن یک  Load Balancerدر جلوی  clusterشما یک cluster
 HAدارید که ترافیک را از نودهای  failبه نودهای  liveهدایت خواهد کرد.

تولید گزارشات :Sawmill
ساومیل شامل یک وب سرور اختصاصی جهت انتشار(تولید) گزارشات است .همچنین میتوانید با
تمامی وب سرورهایی که از  CGIپشتیبانی میکنند هم همراه شود .الزم به ذکر است که
پشتیبانی از  CGIبسیار ضروری است زیرا ویژگی های اصلی وب بر ریو این مورد متمرکز است.
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 / Customizationسفارشیسازی:
میتوانید بر اساس قوانین و حقوق  EULAنرمافزار را سفارشیسازی نمایید ،اما درزمان اعمال
تغییرات قوانین و مقررات را بررسی نمایید .قانون سفارشیسازی در نسخههای مختلف به شرح
ذیل است.
 :Sawmill Lite در رابط کاربر ،سفارش سازی وجود ندارد.
 :Sawmill Professional در رابط کاربر ،تغییر متن (رنگ ،فونت و غیره) امکانپذیر
است .در دو قسمت از رابط نیز میتوان تغییر ایجاد نمود ( اضافه کردن نشانواره یا گرافیک
دیگر)
 :Sawmill Enterprise در رابط کاربر ،سفارش سازی تقریبی همه موارد (متن،
مشخصات ،جای گزینی و محتوی) امکانپذیر است .فقط امکان برداشتن یا تغییر لوگو و
اعالمیه حق نشر محصول وجود ندارد .این دو مورد باید در تمام اوقات در محل اصلی و
قابلدیدن باشد.

مثال هایی از استفاده از پروفایلها:
مثال : 1داشبورد اختصاصی و امن برای هر دامین.
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مثال : 2یک گزارش شامل اطلعات اصلی  ،به همرا گزارش گیری از تمامی دامین های ساخته
شده توسط  Filterها( توجه کنید که بازدید کنندگان هنوز هم میتوانند دامین اختصاصی خود را
ببینند).

مثال : 3یک پروژه منظم که نیازمند مدل  5پروفایله است.
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مثال  : 4یک پروژه با یک الگ فرمت یا چندین الگ فرمت که نیازمند مدل  5پروفایله است.

مثال  : 5نمونه ای از یک مدیا سرور که به پانصد کاربر سرویس میدهد.

پایان
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