معرفي مدل هاي مختلف محصول SAWMILL
این محصول در سه مدل  Professional ، Liteو  Enterpriseارائه شده است که در زیر به قابلیت های هر
یک از این مدل ها پرداخته شده است.

1 - SAWMILL LITE
 Sawmill liteدادههای شما را سریعتر از هر محصول تحلیل الگ فایل گزارشگیری میکند .این محصول
بسیاری از تنظیمات موجود در نسخههای  PROFESSIONALو  ENTERPRISEرا ندارد و با داشتن
یک سری تنظیمات پیشفرض و محبوب به دادهها دسترسی فوری و بدون دردسر را فراهم میکند .ابزارهای
گزارشگیری تحلیلی برای کاربران جدید مفید خواهد بود و بر سادگی کار تاکید شده است .پس از عادت کردن
به کار با این نسخه میتوانید در صورت نیاز و آمادگی میتوانید نسخههای پرقدرتتر و با تنظیمات فراگیرتر
 PROFESSIONALیا  ENTERPRISEرا خریداری نماید .میتوانید پروفایلهای جدید اضافه کنید و
ارزش  upgradeبه محصول توانمندتر را بدانید .اضافه نمودن پروفایل یا خرید نسخههای بعدی با خرید یک
الیسنس جدید امکانپذیر است.
نکته :در این نسخه با توجه به الیسنس خریداری شده امکان تعریف فقط یک یا  5پروفایل وجود دارد.
بکار گیری و نحوه استفاده:
 Sawmill liteرا میتوان بر روی پلتفرمهای مختلف ()UNIX, Linux, Windows, and Macintosh
اجرا نمود و یا میتوانید آنرا بر روی سرور مورد نظر در سازمان خود و یا از راه دور بر روی هر سیستم در هر
زمان و در هر مکان اجر ا کنید .در زمان اجرا از راه دور Sawmill Lite ،تمامی الگ فایلهای مورد نظر را
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دانلود میکند ،پروسه نموده و گزارش آنها را از طریق سرور وب یکپارچه خود ارائه میدهد .این برنامه میتواند
گزارشات را در زمان نیاز به شما ایمیل کند.
مشخصههای :Sawmill Lite


فیلترهای قابل تنظیم برای فیلدهای مورد نظر ())Report drill down (Zoom Filters



گزارشگیری از کلیکهای بازدیدکنندگان سایت شما ()Clickstream Web Visitor Reports



ارائه گزارشهای منطقه جغرافیایی به سطوح شهری ( Geographic Location reports to the
™)City level via GeoLite City



پایگاه دادههای یکپارچه )Integrated Sawmill Database( Sawmill



پشتیبانی از  1024فرمت الگ مختلف ()supported log file formats1024



منبع الگ تکی ())Single log source (SFTP, FTP or Local File



برنامهریز اتوماسیون شده با پشتیبانی برای بهروزرسانیهای پایگاه دادههای شبانه ( Automated
)Scheduler with support for nightly database updates



بستههای الیسنس پروفایل تکی و پنجتایی ( Single and 5 profile license packs (Upgrade
))path to Professional or Enterprise



پشتیبانی زبان انگلیسی و غیره (support for English and other supported Language
.)languages
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2 - SAWMILL PROFESSIONAL
انتخاب مناسب برای افراد حرفهای که با تنظیمات و توانمندی باال برای تولید و سفارش سازی گزارشات مورد
نیاز شما و کاربران شما طراحیشده است .با استفاده از  SAWMILL PROFESSIONALمیتوانید
فعالیتهای تکراری مانند بهروزرسانی پایگاه دادهها ،ارسال گزارشات کلیدی به افراد مورد نظر و تولید گزارشات
با آمارهای سنگین برای همه کاربران را اتوماسیون نمایید .اگر نیاز به ارتقا و افزایش کاربر را دارید میتوان به
نسخه  ENTERPRISEرا خریداری نمایید .ارتقا به نسخه بعدی کار نسبتاً آسانی است .با خرید لیسانس
مناسب پروفایل اضافه خریداری کنید یا نسخه خود را ارتقا دهید .همه پروفایلها در  Sawmillباهم سازگار
میباشند .مشخصههای  customizationموجود در SAWMILL PROFESSIONALدر نسخه LITE
وجود ندارد .این موارد شامل گزارشات  ،customگرافهای ،ماکروها و فیلترهای مختلف است .تمامی پروفایلها
را میتوان از طریق رابط تنظیمات کامالً  editنمود .شما در دست خود ابزارهای برنامهریزی تحلیل را به سلیقه
خود از طریق رابط وب خواهید داشت.
بکار گیری و نحوه استفاده:
 Sawmill PROFESSIONALرا میتوان بر روی پلتفرمهای مختلف ( UNIX, Linux, Windows,
 )and Macintoshاجرا نمود و یا میتوانید آنرا بر روی سرور مورد نظر در سازمان خود و یا از راه دور بر روی
هر سیستم در هر زمان و در هر مکان اجر ا کنید .در زمان اجرا از راه دورSawmill PROFESSIONAL ،
تمامی الگ فایلهای مورد نظر را دانلود میکند ،پروسه نموده و گزارش آنها را از طریق سرور وب یکپارچه خود
ارائه میدهد .این برنامه میتواند که گزارشات را در زمان نیاز به شما ایمیل یا انتشار دهد یا هر دو.
مشخصههای :Sawmill PROFESSIONAL


امکان فیلترینگ پیشرفته گزارشها در صفحه گزارش ( Advanced report filters in the
)Reports page

|3

شرکت پارس فناوران خوارزم – شماره تماس Info@parskharazm.com - 0098-2188730704

Email option in the Reports, ( انتخاب ایمیل در گزارشات برای ارسال گزارش فعلی با ایمیل
)for sending the current report by email
User (  و گزارشات دسترسی کاربرAdmin  برایUser Management Editor استفاده از
)Management Editor for admin and report user access
 برای فیلتر کردن گزارش در حال نمایش بدون تغییرReport Filter Editor (Output Filters)
to filter the report being Report Filter Editor (Output Filters)( دادن پایگاه دادهها
)displayed without changing the database
 گزارشاتedit  برای ایجاد تغییر در گزارشات و منو گزارشات برای ساختن وReport Editor
Report Editor for modifying the (  منو گزارشاتnavigation  جدولها و،(گرافها
reports and the report menu allowing creation and editing of the reports - the
)graphs, tables and report menu navigation
، برای اتوماسیون نمودن تمامی عملکردهای تحلیل شامل هرس پایگاه دادههاSawmill برنامهریز
Sawmill Scheduler for ( HTML گزارشات ایمیلها و گزارشات استاتیک پرسرعت
automation of all analysis functions, including database pruning, emailed
)reports, and fast static HTML reports
DNS resolution for log data IP (  دادههای الگIP  برای آدرسهایDNS resolution
)addresses
،FTP ، HTTP  از طریقLoad Balanced  وcluster چندین منبع الگ شامل محیطهای
Multiple log sources including Cluster / Load ( Command Line  وLocal file
)Balanced environments via HTTP, FTP, Local File or Command Line
 نامحدود) که راه ارتقا به،10000 ،5000 ،1000 ،100 ،50 ،25 ،10 ،5( الیسنس بستههای پروفایل
5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 and (  استEnterprise نسخه
)unlimited profile license packs (Upgrade path to Enterprise)
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3 - SAWMILL ENTERPRISE
در نسخه  Enterpriseتمامی مشخصههای  Professionalوجود دارد و عالوه بر آن به ،scalability
 extreme customization functionalityبهبود یافته اضافه شده و پشتیبانی برای ،MySQL
 Oracle Database ،Microsoft SQL Serverو

Role-based Authentication Control

) (RBACوجود دارد.
 Sawmill ENTERPRISEبرای سازمانهای دارای ساختار پایگاه دادهها سازمانی ،سلسله کاربران با نیاز به
دسترسی فردی به عملکردهای  Sawmillو نیاز به گزارشگیری ثانیهای از یک سری دادههای حجم باال که
دائماً در حال  importشدن به پایگاه دادههای  Sawmillمیباشد طراحیشده است.
عملکرد:
نسخه  Enterpriseبرای پروسه نمودن سری دادههای حجم باال است و از لحاظ  importالگ و تولید
گزارشات در زمان اجرا بر روی یک سرور چند پروسسر بهتر از نسخه  Professionalعمل میکند .نسخه
 Enterpriseدادههای الگ را با تقسیم کردن عملیات پارسه الگ ها بر روی پروسسر های یا  coreهای
مختلف سریعتر پروسه میکند .این کار سرعت را به صورت خطی در زمان پروسه نمودن الگ های با حجم باال
بر روی سیستمهای چند پروسسر افزایش میدهد .این یعنی یک سیستم با  8پروسسر دادهها را در  1/8زمان
 importمیکند که این اولین مرحله ساختن پایگاه دادهها است .نسخه  Enterpriseدر زمان فعالیتهای
حجم باال از تمامی پروسسر ها استفاده میکند .این کار به عملیات ساخت ،برای  importسریعتر داده و
گزارشگیری حجم باال را سرعت میبخشد .برای تحلیل سری دادههای حجم باال نسخه  Enterpriseانتخاب
بسیار مناسبی است.
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:Customization
 Sawmill ENTERPRISEبرای پشتیبانی از پایگاه دادهها از یک سرور  Microsoft SQLیا پایگاه
دادههای  Oracleبهعنوان  back-end databaseبرای ذخیره دادهها و تولید گزارشات استفاده میکند و این
یعنی باالترین سطوح پشتیبانی .با استفاده از  Sawmill ENTERPRISEشما از توان ،قدرت ،انعطاف،
 scalabilityو  redundancyیک سرور پایگاه دادههای سازمانی استفاده میکنید که با ،importer
تحلیلکننده ،موتور گزارشگر و رابط  Sawmillهماهنگ شده است.
 Sawmill ENTERPRISEنیز از  MySQLبهعنوان  back-end databaseپشتیبانی میکند .این مورد
برای محیطهای  MySQLو در جایکه دادههای وارده باید توسط  query SQLشوند یا در جایکه یک پایگاه
دادههای  high-end MySQLبرای عملکرد باال ،clustering ،backup ،و دیگر مشخصههای یک پایگاه
دادههای  high-end MySQLوجود دارد مناسب است.
 Sawmill ENTERPRISEکنترل فردی باال بر روی دسترسی کاربر با استفاده از Role-Based
 Authentication Controlفراهم میاورد .کاربران میتوانند مجوز دقیق و موردنظر را داشته باشند .برای
مثال آنها میتوانند مجوز بهروزرسانی پایگاه دادههای یک پروفایل را داشته باشند اما مجوز باز ساخت آنرا نداشته
باشند .آنها میتوانند مجوز  editالگ فیلترها را داشته باشند اما نمیتوانند الگ فیلترهای جدید اضافه کنند.
این موارد به شما اجازه میدهد که دسترسی و مجوز دقیق را برای هر کاربر مشخص نماید.
 Sawmill ENTERPRISEنیز  editکامل منبع کد ( )source codeرا در ربط وب برای
 customizationو برنامهریزی کامل تمامی موارد رابط پشتیبانی میکند.
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بکار گیري و نحوه استفاده:
 Sawmill ENTERPRISEرا میتوان بر روی پلتفرمهای مختلف ( UNIX, Linux, Windows, and
 )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 .در زمان اجرا از راه دور Sawmill ENTERPRISE ،تمامی
الگ فایلهای موردنظر را دانلود میکند ،پروسه نموده و گزارش آنها را از طریق سرور وب یکپارچه خود ارائه
میدهد .این برنامه میتواند که گزارشات را در زمان نیاز به شما ایمیل یا انتشار دهد یا هر دو.
مشخصههاي :Sawmill ENTERPRISE


پشتیبانی از سرور پایگاه داده خارجی back-end database Microsoft SQL



پشتیبانی برای back-end database Oracle



پشتیبانی برای back-end database MySQL



پشتیبانی برای Role-Based Authentication Control



 Importالگ های چند پروسسر



تولید گزارشات و  query processingچند پروسسر



 Customizationکامل رابط وب از طریق Salang programming



امکان پروفایل نا محدود



Scalability



امکان سفارشی سازی تمام قسمتها
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