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Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων. 
 

 
 
Στην αρχή βλέπουμε τα βασικά στατιστικά, πόσα από το συνολικά έχουμε 
καταναλώσει. Για πιο αναλυτικά πατάμε view web statistics 

 

 
Στο αριστερό ημερολόγιο βρίσκουμε την αρχική ημερομηνία που θέλουμε και στο 
δεξί την τελική. 
Η περίοδος στατιστικών μπορεί να είναι όσο μεγάλη θέλουμε. 
 
 
 
 

Στην καινούρια σελίδα 
στα αριστερά βλέπουμε 
ένα ημερολόγιο που μας 
δείχνει ποια περίοδο 
στατιστικών βλέπουμε. 
Πατώντας πάνω στο 
enter range βγαίνει η 
παρακάτω εικόνα. 
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Σε πολλά από τα γραφήματα θα υπάρχει αυτό το μενού, πάνω και δεξιά. 
Το πρώτο κουμπί σας ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο που έχει όλα τα στατιστικά 
του γραφήματος σε σκέτο κείμενο. 
Το δεύτερο και το τρίτο σας δίνουν το γράφημα σε έγγραφο word και φύλλο εργασίας 
excel αντίστοιχα. 
Και το τελευταίο σας πάει σε άλλο παράθυρο με μια έκδοση της σελίδας για 
καλύτερη εκτύπωση με την επιλογή να την εκτυπώσετε. 
 

Στα πλάγια υπάρχει το μενού 
μέσω από το οποίο μπορούμε 
να πάμε σε κάποια ομάδα 
στατιστικών και σε όποια 
υποομάδα ή στοιχείο της 
ομάδας θέλουμε. 
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Traffic 

  
<Sessions Graph> Πόσοι επισκέπτες έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπο ανά ημέρα 
 
 
 
 
 

  
<Page View Graph> Πόσες σελίδες είδαν οι επισκέπτες ανά ημέρα 
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<Hits Graph>Τα «χτυπήματα» δηλαδή πόσες φορές έχουν δει τις σελίδες σας (κάθε 
ξεχωριστή σελίδα είναι ένα «χτύπημα») και έχουν κατεβάσει τα αρχεία σας 
     
 

  
<Summary>Η σύνοψη όλων τον παραπάνω σε ένα απλό πίνακα   
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Pages and Files 
 

  
<Requested Pages> Εδώ φαίνεται ποιες σελίδες του ιστότοπού σας έχουν την 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 
 
 

  
<Downloads> και αντίστοιχα ποια αρχεία κατεβάζουν πιο πολύ οι χρήστες (δεν 
μετράει τις σελίδες και τις εικόνες) 
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<Posted Forms> Δείχνει ποιες φόρμες που δίνουν στοιχεία χρησιμοποιούνται 
παραπάνω  
 

  
 
Στο υπόλοιπα μενού του Pages & Files (All Files, Directory Drilldown, File Types) 
Υπάρχουν διαγράμματα στο ίδιο μοτίβο επισκεψιμότητας αλλά για όλα τα αρχεία 
(εικόνες, σελίδες, pdf κτλ) , για τους καταλόγους και τους τύπους αρχείων που 
χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω 
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Navigation 
 

  
<Depth of Session> Εδώ φαίνονται πόσες ξεχωριστές σελίδες βλέπονται ανά 
επίσκεψη στον ιστότοπο σας 
  
 
 
 

  
<Length of Session> Και αντίστοιχα πόση ώρα κρατάει κάθε επίσκεψη 
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Referrals 

 
<Referrals> Εδώ μπορείτε να δείτε από πού έρχονται στην σελίδα σας οι επισκέπτες. 
(Το ‘no referral’ στην αρχή υποδηλώνει ότι έγραψαν την διεύθυνση της σελίδας, ενώ 
οι σελίδες υποδηλώνουν ότι εκεί υπάρχει κάποιος σύνδεσμος για την σελίδα σας) 
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Τα υπόλοιπα στοιχεία του μενού επιγραμματικά: 
Traffic>Bytes Graph Η «κίνηση» στη σελίδα σας σε byte 
ανα μέρα 
Pages & Files>Page Query Terms Σας δείχνει ποια 
στοιχεία χρησιμοποίησε η κάθε φόρμα που ζητήθηκε 
Navigation>Entrance Pages Σας δείχνει ποιες σελίδες σας 
είναι οι πρώτες που μπαίνουν οι επισκέπτες 
Navigation>Exit Pages Αντίστοιχα δείχνει ποιες είναι οι 
τελευταίες  
Navigation>Bounce Rates Δείχνει σε ποιες σελίδες και 
πόσες φορές μπήκαν επισκέπτες και είδαν μία μόνο σελίδα και 
μετά έφυγαν 
Navigation>Click Paths Δείχνει ποια μονοπάτια 
ακολουθούν πιο συχνά οι επισκέπτες μέσα στην σελίδα σας 
Navigation>Click To and From Από πού ήρθαν και που 
πήγαν μετά από μια συγκεκριμένη σελίδα σας  
Navigation>Length of Pageview Πόση ώρα βλέπουν την 
κάθε σελίδα σας κατά μέσο όρο  
Referrals> Referral Drilldown από ποιο μέρος μιας άλλης 
σελίδας ήρθαν στην δικιά σας  
Referrals>Search Terms Με ποιους όρους σας ψάξανε σε 
μηχανές αναζήτησης 
Referrals>Search Engines Και αντίστοιχα σε ποιες 
μηχανές σας ψάξανε 
Referrals> Referral Errors Δείχνει ποια λάθη γίναν και σε 
ποια αντικείμενα όταν προσπάθησαν να συνδεθούν στην 
σελίδα σας 
Domains & Users>Domains Ποιες εταιρίες internet 
χρησιμοποιούν οι επισκέπτες σας  
Domains & Users>Domain Drilldown Το ίδιο απλά 
χωρισμένο ανά χώρα 
Domains & Users>Countries Από ποιες χώρες 
προέρχονται οι επισκέπτες σας 
Domains & Users>IP Addresses Ποιες διευθύνσεις IP 
επισκέπτονται τη σελίδα σας ποιο συχνά  
Domains & Users>IP Drilldown Το ίδιο απλά χωρισμένο 
ανά κομμάτι των διευθύνσεων 
Domains & Users>Usernames Αν για να μπουν στην 
σελίδα σας χρειάζονται κωδικό κρατάει ποιοι εγγεγραμμένοι 
χρήστες μπαίνουν πιο συχνά 
Browsers & Robots>Browsers Κρατάει στατιστικά για το 
τι browser χρησιμοποιούν οι επισκέπτες σας 
Browsers & Robots>Platforms δείχνει τι λειτουργικό 
σύστημα χρησιμοποιούν οι επισκέπτες σας 
Browsers & Robots>Combos Σας δείχνει τους 
συνδυασμούς των δύο παραπάνω για τους επισκέπτες σας  
Browsers & Robots>Robots Δείχνει ποιοι Μηχανισμοί 
Καταγραφής Ιστοσελίδων επισκέπτονται πιο συχνά τη σελίδα 
σας. 


