
ANEXO I 
Relatório de acessos ao sítio: www.forumeja.org.br 

 

Os dados a seguir foram produzidos por uma ferramenta de apuração 

quantitativa de acesso a sites da web, as ferramentas geram estatísticas que podem ser 

visualizadas em gráficos e  por períodos  diferentes, como por dia, hora ou mês.  

No segundo semestre de 2012 , utilizou-se o Webalizer. As informações aqui 

contidas estão disponíveis em: http://www.forumeja.org.br/webalizer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUADRO GERAL DO ANO DE 2012 

 

 
 

Legenda da ferramenta webalizer: 

Hits = Total de páginas, imagens e scripts solicitados ao servidor.  

Files = Arquivos 

É o número real de arquivos baixados pelos usuários. 

Pages = Páginas 

Número de páginas acessadas num determinado período. 

Visits = Visitas 

Número de visitas realizadas num determinado período 

Sites = Computadores 

É o número de IPs ou computadores que acessaram o site. 

Kbytes = É o número total de kbytes transferidos entre o servidor do site e seus 

usuários num determinado período.  

Mais informações em: www.webalizer.org 

http://www.forumeja.org.br/webalizer/


ESTATÍSTICA MENSAL DE ACESSOS  

JUNHO 2012 

1) Quantidades páginas visitadas, visitantes e arquivos baixados: 

 

2)  Páginas (URLs) mais acessadas, quantidade de (hits) acessos: 

 

 

 



3) País de origem dos visitantes: 

 
 

 
 

 

 



ESTATÍSTICA MENSAL DE ACESSOS  

JULHO 2012 

1) Quantidades de arquivos baixados, páginas visitadas, visitantes e arquivos 

baixados: 

 

2) Páginas (URLs) mais acessadas, quantidade de (hits) acessos: 

 



3) País de origem dos visitantes:

 

 



ESTATÍSTICA MENSAL DE ACESSOS  

AGOSTO 2012 

1) Quantidades de arquivos baixados, páginas visitadas, visitantes e arquivos 

baixados: 

 

2) Páginas (URLs) mais acessadas, quantidade de (hits) acessos: 

 



3) País de origem dos visitantes: 

 

 



ESTATÍSTICA MENSAL DE ACESSOS  

SETEMBRO 2012 

1) Quantidades de arquivos baixados, páginas visitadas, visitantes e arquivos 

baixados: 

 

2) Páginas (URLs) mais acessadas, quantidade de (hits) acessos: 

 



3) País de origem dos visitantes: 

 

 



ESTATÍSTICA MENSAL DE ACESSOS  

OUTUBRO 2012 

1) Quantidades de arquivos baixados, páginas visitadas, visitantes e arquivos 

baixados: 

 

2) Páginas (URLs) mais acessadas, quantidade de (hits) acessos: 

 



3) País de origem dos visitantes: 

 

 



ESTATÍSTICA MENSAL DE ACESSOS  

NOVEMBRO 2012 

1) Quantidades de arquivos baixados, páginas visitadas, visitantes e arquivos 

baixados: 

 

2) Páginas (URLs) mais acessadas, quantidade de (hits) acessos: 

 



3) País de origem dos visitantes: 

 

 



ESTATÍSTICA MENSAL DE ACESSOS  

DEZEMBRO DE 2013 

(Ressaltamos que devido a problemas técnicos os dados deste mês não 

foram gerados). 
 


