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 آموزشیی هاداده 1

ام خیالی به ن های کامپیوتریبازی ی مربوط به یک فروشگاه آنالیناین مستند آموزشی از یک سری داده

Buttercup Games ای منظور استفاده از این مستند آموزشی، شما باید تعدادی فایل داده. بهکنداستفاده می

 CSVو یک فایل ، access.log ،secure.log ،vendor_sales.log هایفایلای شامل داده هایدانلود کنید. فایل

 های زیر دانلود نمایید.توانید از لینکهای مورد نیاز را میفایل .هستند هایمتشامل لیست ق

 k.com/images/Tutorial/tutorialdata.ziphttp://docs.splun .فایل را از حالت فشرده خارج نکنید 

 http://docs.splunk.com/images/d/db/Prices.csv.zip .فعالً فایل را از حالت فشرده خارج نکنید 

 یهای آموزشدادهمحتوای  1-1

هفت روز گذشته را  1زمانی شود و محتوی رخدادهایی است که مهرای آموزشی روزانه به روز میداده فایل

با در نظر است.  Buttercup Gamesانواع اطالعات در مورد فروشگاه آنالین ی آموزشی شامل داده. دارند

ی خام درون ندن و تفسیر دادهخوا سر و کار دارید، access.logاینکه روزانه با صدها یا هزاران فایل گرفتن 

چیزی شبیه  access.logی خام درون رسد. دادهبه داد شما می Splunkست که ا . اینجاها کار آسانی نیستفایل

 به این است:

o 175.44.24.82 - - [22/Aug/2017:18:44:40] "POST 

/product.screen?productId=WC-SH-A01&JSESSIONID=SD7SL9FF5ADFF5066 

HTTP 1.1" 200 3067 

"http://www.buttercupgames.com/product.screen?productId=WC-SH-A01" 

"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; 

Trident/5.0; BOIE9;ENUS)" 307 

 

o 142.233.200.21 - - [22/Aug/2017:19:20:13] "GET 

show.do?productId=SF-BVS-01&JSESSIONID=SD6SL8FF4ADFF5218 HTTP 1.1" 

404 1329 

"http://www.buttercupgames.com/cart.do?action=purchase&itemId=EST-

13" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; 

+http://www.google.com/bot.html)" 674 

 

 :secure.logی خام درون فایل مثالی از داده

                                                   

 

 

1 Time Stamp 

http://docs.splunk.com/images/Tutorial/tutorialdata.zip
http://docs.splunk.com/images/d/db/Prices.csv.zip
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o Tue Aug 22 2017 00:15:06 mailsv1 sshd[60445]: 

pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) 

 

o Tue Aug 22 2017 00:15:06 mailsv1 sshd[3759]: Failed password for 

nagios from 194.8.74.23 port 3769 ssh2 

 

o Tue Aug 22 2017 00:15:08 mailsv1 sshd[5276]: Failed password for 

invalid user appserver from 194.8.74.23 port 3351  

 

 :vendor_sales.logی خام درون مثالی از داده

o [22/Aug/2017:18:23:07] VendorID=5037 Code=C AcctID=5317605039838520 

 

o [22/Aug/2017:18:23:22] VendorID=9108 Code=A AcctID=2194850084423218 

 

o [22/Aug/2017:18:23:49] VendorID=1285 Code=F AcctID=8560077531775179 

 

o [22/Aug/2017:18:23:59] VendorID=1153 Code=D AcctID=4433276107716482 

 ی آموزشیداده دانلود 1-2

 کنیم. کافی است مراحل زیر را انجام دهید:استفاده می Add Data Wizardبرای این کار از 

 ی اگر در صفحهHome افزار نیستید، بر روی لوگوی نرمSplunk رنوا در Splunk .کلیک کنید 

  در پنلExplore Splunk Enterprise روی ،Add Data .کلیک کنید 

  رویUpload منظور افزودن داده در های دیگری نیز بهبینید روش. همانطور که می(1)شکل  کلیک کنید

 شوند. بارگذاریها ی آموزشی الزم است که فایلدادهاختیار شما قرار داده شده است که برای 

 
 ی آموزشیدانلود داده  1شكل 

 ی در مرحلهSelect Source روی ،Select File  کلیک کنید و فایلtutorialdata.zip را انتخاب کنید 

 .(2)شکل 
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 انتخاب فایل –ی آموزشی دانلود داده  2شكل 

  رویOpen .کلیک کنید 

o افزار شما قصد بارگذاری یک فایل فشرده را دارید و چون نرمSplunk را   2این منبع داده

را نخواهید دید.  Set Source Typeی کنند و شما مرحلهتغییر می wizardهای شناسد، گاممی

 مشخص شود. منبع دادهفشرده را بارگذاری کنید، الزم است که نوع اگر شما یک فایل غیر

  بر رویNext ی کلیک کنید. در مرحلهInput Settingsفرض توانید اطالعات پیش، شما میHost ،

Source type و ،Index .را تغییر دهید 

  مربوط به تنظیماتHost عامل خود، به صورت زیر تغییر دهید. به این ترتیب هر را با توجه به سیستم

host name  ،هی خواهد شد.دمقداربا استفاده از بخشی از نام مسیر آن میزبان 

o Linux  یاMac OS X 

a. Segment in path .را انتخاب کنید 

b.  در قسمتsegment number  (3)شکل  تایپ کنید را 1عدد. 

                                                   

 

 

2 Data Source 
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 Mac OS Xیا  Linux –تنظیمات ورودی  –ی آموزشی دانلود داده  3شكل 

o Windows 

a. ی گزینهRegular expression on path (4)شکل  را انتخاب کنید. 

b. رت مقابل را در قسمت عباRegular espression  :تایپ کنید\\(.*)\/ 

 
 ویندوز –تنظیمات ورودی  –ی آموزشی دانلود داده  4شكل 

  بر رویReview شکل ) توانید تنظیمات ورودی خود را بازنگری کنیدی باز شده میکلیک کنید. در صفحه

5). 

 مرور تنظیمات –ی آموزشی دانلود داده  5شكل 
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  به منظور اضافه شدن داده، رویSubmit (6)شکل  کلیک کنید. 

 
 تأیید تنظیمات ورودی –ی آموزشی دانلود داده  6شكل 

  روی جووجست برنامهمنظور دیدن داده در به ،Start Searching .باز خواهد  جووجست برنامه کلیک کنید

 .(7)شکل  اجرا خواهد شدی آموزشی طور خودکار بر روی دادهبه جووجستشد و یک 

 

 جوودیدن داده در برنامه جست  7شكل 

ها نیز با سازی، و رویدادنمایه tutorial.zip فایل ی درونگر این هستند که دادهبینید بیاننتایجی که می

 اند.موفقیت ساخته شده

  ی خواهید به صفحهاگر میHome  بازگردید کافی است روی لوگویSplunk .کلیک کنید 
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هستند و روزانه به ی آموزشی دارای مهر زمانیطور که گفته شد، اطالعات موجود در فایل دادههمان نكته:

برای مثال بیش از یک روز از زمان بارگذاری این فایل بر روی سیستم شما گذشته  در نتیجه، اگر .شوندروز می

یمای نخواهند داشت. های شما نتیجهجووجستکنید،  انتخاب Last 24 hoursی زمانی را باشد و شما بازه

سیستم  Splunkدر و  دانلوداز نو  گاهی ی آموزشی رادر زمان استفاده از این مستند آموزشی، فایل داده توانید

در غیر این صورت اطمینان  .هایتان به روز باشدجووجستتا زمان رویدادها در نتایج  کنید خود بارگذاری

فایل  ی کافی بزرگ است.تان به اندازهی زمانی انتخابی، بازهجووجستکه در هنگام اجرای یک  حاصل کنید

CSV  و در نتیجه این مشکل برای آن فایل پیش نخواهد آمد.شامل یک جدول ایستا است 

 در رویدادها lookupاستفاده از  2

ن کاال هستند. ای یشناسهی آموزشی، شامل فیلدهای مربوط به کد کاال و رویدادهای استفاده شده در این داده

دهند. امکان استفاده از نام واقعی کاال به را در اختیار شما قرار نمی از قبیل نام کاال اطالعاتی هاشناسهکدها و 

 داریم. 3lookupهای ر مفید باشد. به این منظور نیاز به فایلتواند بسیاها و داشبوردها میجای کد آن در گزارش

کنند. این اطالعات ممکن است در مورد عموماً تغییر نمیشامل اطالعاتی هستند که  lookupهای فایل

ی آموزشی این مستند، فایل ها، محصوالت، کارمندان، تجهیزات و موارد مشابه باشند. در مورد دادهمشتری

CSV  تر دانلود کردید همان فایل پیشکه شماlookup یشناسه فیلدهای است که محتوی ( کاالproduct ID ،)

 product(، و کد کاال )sales priceقیمت با تخفیف )(، regular price) عادی (، قیمتproduct nameنام کاال )

codeباشد.( می 

های موجود در رویدادهای فروشگاه هتوانید کدها و شناسشما می lookupبا در دست داشتن یک فایل 

Buttercup Games های موجود در فایل را بر کدها و شناسهlookup  نگاشت کنید و سطر مربوط به کاالی

به  Splunkی مورد نظر را در فایل پیدا کرده و اطالعات مربوط به سایر فیلدهای آن را ببینید. کد و یا شناسه

، این عملیات نگاشت را انجام داده و فیلد دلخواه خود را جووجستقسمت  دهد که درشما این اجازه را می

 اضافه کنید. جووجستبه 

                                                   

 

 

3 Lookup files, or lookup tables, or Lookup table files 
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 Splunkتوسط  lookupسازی اجرای عملیات فعال 2-1

 گام کلیدی زیر را انجام دهید: 5کافی است  lookupسازی عملیات برای فعال

 را بارگذاری کنید lookupفایل  .1

 به اشتراک بگذارید های کاربردیبرنامهفایل بارگذاری شده را با  .2

 های آن را مشخص کنیدخود بسازید و دسترسی lookupبرای  4یک تعریف .3

 را به اشتراک بگذارید lookupتعریف  .4

 خود را در حالت خودکار قرار دهید lookupاختیاری: تعریف  .5

 های آتیشید که بخشدر نظر داشته باها در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهند شد. این گام 

های توضیح داده شده گامگام است. در صورتی که شما  5این  کامل این مستند مستلزم اجرای

 ی شما صحیح نخواهد بود.جووجستی این بخش را انجام ندهید نتایج در ادامه

 را از حالت فشرده lookupخارج کردن فایل  2-1-1

اید را از حالت فشرده خارج کنید. اطالعات موجود د کردهی آموزشی دانلوکه همراه با فایل داده CSVفایل 

 خواهد بود. 8در فایل، چیزی شبیه به شکل 

 
 CSVنمایی از اطالعات موجود در فایل   8شكل 

                                                   

 

 

4 Definition 
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 ها lookupمدیریت  2-1-2

 افزار:در نرم 5ها lookupمنظور مدیریت به

a.  بر رویSettings  در نوارSplunk .کلیک کنید 

b.  در قسمتKnowledge روی ،Lookups (9)شکل  کلیک کنید. 

 
 (1) ها lookup تیریمد  9شكل 

های جدید تعریف کرده  lookupتوانید شود. در اینجا میها باز می lookupی مربوط به مدیریت سپس صفحه

 .(10)شکل  های موجود را ویرایش کنید lookupو یا 

                                                   

 

 

5 Lookups Manager 
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 (2) ها lookup تیریمد  10شكل 

 های موجود را ببینید و ویرایش کنید. lookupتوانید های موجود در این صفحه، میبا کلیک بر روی لینک

 lookupبارگذاری فایل  2-1-3

 را پیدا کنید. Lookup table filesها، عبارت  lookupی مدیریت در صفحه .1

خود را بارگذاری خواهید  CSVدر این قسمت فایل  کلیک کنید. Add newبر روی  Actionsدر ستون  .2

 .(11)شکل  کرد

 
 lookup لیفا یبارگذار  11شكل 

د یخواهمی ی کاربردیبرنامهرا به کدام  lookupکند که فایل مشخص می Destionation appفیلد  .3

ی برنامهمنظور بارگذاری فایل در است، به searchفرض که مقدار پیشبارگذاری کنید. با توجه به این

 نیازی به اعمال تغییرات ندارید. جووجست یکاربرد

 را انتخاب کنید. prices.csvکلیک کرده فایل  Choose File، بر روی Upload a lookup fileدر قسمت  .4

 prices.csvعبارت مقابل را تایپ کنید:  Destination filenameدر قسمت  .5
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منظور اشاره به ، بهlookupعبارتی که تایپ کردید همان اسمی است که در هنگام ساخت یک تعریف 

 فایل از آن استفاده خواهید کرد.

 کلیک کنید. Saveبر روی  .6

 lookupهای کند و لیست فایلبارگذاری می جووجست ی کاربردیبرنامهشما را در  lookupاین کار فایل 

 دهد.را نمایش می

 کارهای زیر را امتحان کنید:قادر به شناسایی و یا بارگذاری فایل نبود، راه Splunkافزار اگر نرم

 اید اطمینان حاصل کنید.که فایل خود را از حالت فشرده خارج کردهاز این 

  اگر با پیام خطای“The file does not have line breaks” مواجه شدید به این معنی است که فایل ایراد 

زار افدارد. این موضوع ممکن است به این خاطر اتفاق افتاده باشد که پیش از بارگذاری فایل بر نرم

Splunk در ،Microsoft Excel .های شما باید فایل باز شده باشدPrices.csv.zip  وprices.csv  شکل(

 ارج کنید.را حذف کنید، فایل فشرده شده را دوباره دانلود کرده و از حالت فشرده خ( 12

 
 prices.csvفایل   12شكل 

 هستند. Splunkافزار موجود در این لیست مربوط به خود نرم lookupهای سایر فایل

 lookupفایل به اشتراک گذاری  2-1-4

ی استفاده از این فایل را اجازه های کاربردیبرنامه، باید مشخص شود که کدام lookupپس از بارگذاری فایل 

 به اشتراکهای کاربردی برنامه، و یا تمام جووجست ی کاربردیبرنامهرا با  lookupتوانید فایل دارند. شما می

 بگذارید.
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 پیدا کنید. Pathرا در انتهای لیست  prices.csv، فایل Lookup table filesدر لیست  .1

 )به معنی خصوصی( نوشته شده است. Privateی ، کلمهprices.csvل بینید که مقابمی Sharingدر ستون  .2

 کلیک کنید. Permissions، روی lookupگذاری فایل  منظور به اشتراکبه .3

)شکل  را انتخاب کنید All appsی گزینه Object should appear inای که باز خواهد شد، برای در صفحه .4

13). 

 

 lookup (1)به اشتراک گذاری فایل   13كل ش

 کلیک کنید. Saveروی  .5

 .(14)شکل  تغییر کرده است Globalبه  prices.csvخواهید دید که تنظیمات به اشتراک گذاری برای 

 
 lookup (2)به اشتراک گذاری فایل   14شكل 

 فیلد lookupافزودن تعریف  2-1-5

، یک تعریف lookupد از فایل کافی نیست. شما بای ی کاربردیبرنامهبا یک  lookupبه اشتراک گذاری فایل 

lookup .بسازید 

کلیک  Lookupزیر نشان داده شده است بر روی  15 طور که در شکل، همانlookupی فایل در صفحه .1

 ها بازگردید. kookupی مدیریت کنید تا به صفحه
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 (1فیلد ) lookupافزودن تعریف   15شكل 

توانید باز شود. در این صفحه می Add new lookup definitionی کلیک کنید تا صفحه Add Newروی  .2

 .(16)شکل  تعریف کنید lookupبرای فیلدها 

صورت مقصد به ی کاربردیبرنامهنیست چرا که  Destination appنیازی به تغییر تنظیمات مربوط به  .3

 دارد. جووجستی کاربردی برنامهتنظیم شده است که اشاره به  searchفرض، روی پیش

 prices_lookupتایپ کنید:  Nameدر مقابل  .4

 را انتخاب کنید. File-basedی ، گزینهTypeبرای  .5

 .CSVمبتنی بر فایل، در واقع یک جدول ایستا است. مانند فایل  lookupیک 

تر است که پیش lookupهمان فایل  prices.csvرا انتخاب کنید.  prices.csvی گزینه Lookup fileبرای  .6

 ساختید.
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 (2فیلد ) lookupافزودن تعریف   16شكل 

 تیک نگذارید. Advanced optionsو  Configure time-based lookupدر کادرهای مربوط به  .7

 کلیک کنید. Saveروی  .8

 .(17)شکل  مبتنی بر فایل تعریف شده است lookupبه عنوان یک  prices_lookupحاال 
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 (3فیلد ) lookupافزودن تعریف   17شكل 

 های کاربردیبرنامهبا تمام  lookupبه اشتراک گذاری تعریف  2-1-6

ها خواهید این تعریف را در کدام یک از اپلیکیشن، باید مشخص کنید که میlookupپس از ایجاد تعریف 

 استفاده کنید.

 کلیک کنید. prices_lookupدر سطر  Permissionsی روی واژه lookup definitionsدر لیست  .1

را انتخاب  All appsی گزینه Object should appear inها، برای ربوط به تعیین دسترسیی مدر صفحه .2

 .(18)شکل  کنید
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 های کاربردیبا تمام برنامه lookupبه اشتراک گذاری تعریف   18شكل 

 کلیک کنید. Saveروی  .3

)به  Globalی دسترسی حاال اجازه prices_lookupخواهید دید که  Lookup definitionsی در صفحه

 معنی عمومی( دارد.

به رویدادها استفاده کنید. برای به کار  lookupافزودن اطالعات موجود در فایل  برای lookupتوانید از این می

 شود.استفاده می جووجستدر عبارت  ”lookup“فیلد، از دستور  lookup گرفتن

 lookupسازی خودکار 2-1-7

، با اعمال تغییراتی در تنظیمات باعث انجام جووجستدر هر  lookupاستفاده از دستور توان به جای می

 خودکار این امر شد.

)شکل  کلیک کنید Add Newبر روی  Automatic lookupsدر سطر ها،  lookupی مدیریت در صفحه .1

19). 
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 lookup (1)سازی خودکار  19شكل 

)شکل  تنظیم شده، نیست searchفرض روی صورت پیشکه به Destination appت نیازی به تغییر تنظیما .2

20). 

 autolookup_pricesعبارت مقابل را تایپ کنید:  Nameدر مقابل  .3

 را انتخاب کنید. prices_lookupی گزینه Lookup tableبرای  .4

 باشند.افزار میمخود نر lookupهای هایی هستند که مرتبط با فایل lookup، های دیگرگزینه

فرض انتخاب شده است و نیازی به تغییر ندارد. در صورت پیشبه sourcetype، مقدار Apply toبرای  .5

 access_combined_wcookieعبارت مقابل را تایپ کنید:  namedمقابل 
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 lookup (2)سازی خودکار  20شكل 

 productIdتایپ کنید:  جای خالیدر داخل هر دو ( 21)شکل  Lookup input fieldsدر قسمت  .6

و رویدادهای شما استفاده خواهد  lookupمنظور نگاشت مقادیر بین فایل بهlookup6از فیلدهای ورودی 

 شد.

 ی عبارت ثبت شده برای نام فیلد در فایل کادر اول نشان دهندهlookup است 

 رویدادهای شما استی عبارت ثبت شده برای نام فیلد در کادر دوم نشان دهنده 

ن ستون با مقادیر فیلدی به نام دارد که مقادیر آ productId، یک ستون به نام lookupجدول فایل 

productId  است. متناظردر رویدادها 

                                                   

 

 

6 Lookup input fields 
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 lookup (3)سازی خودکار  21شكل 

خواهید به اطالعات را که می lookupیی از فایل فیلدها، نام Lookup output fieldsدر قسمت  .7

توانید هر تعداد چندین فیلد دارد. شما می lookup. جدول فایل مشخص کنید رویدادهایتان اضافه کنید،

را  lookupخواهید به اطالعات رویدادها بیافزایید. در این مثال، ما دو فیلد از فایل از این فیلدها را که می

 کنیم.برای این کار انتخاب می

a.  کادر خالی اول عبارت مقابل را تایپ کنید: درproduct_name 

 باشد.می productIdاست و شامل یک نام متناظر با هر  prices.csvکه یکی از فیلدهای فایل 

b.  :در کادر خالی دوم، پس از عالمت مساوی، عبارت مقابل را تایپ کنیدproductName 

 ص کردن نام کاال ظاهر خواهد شد.منظور مشخکه نام فیلدی است که در رویدادها به

c.  بر رویAdd another field .کلیک کنید تا بتوانید عالوه بر نام کاال، فیلد دیگری هم اضافه کنید 

d. ی در کادر اول واژهprice  این همان فیلدی است که در فایل تایپ کنید. راprices.csv  حاوی

( priceلد در رویدادها نیز با همین نام )خواهیم این فیاست. می productIdقیمت متناظر با هر 

 .(22)شکل  را تایپ کنید priceی کادر دوم نیز واژهدر ببینیم. 
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 lookup (4)سازی خودکار  22شكل 

 را تیک نزنید. Overwrite field valuesی گزینه .8

 کلیک کنید. Saveروی  .9

در  autolookup_pricesتنظیم شده به دست شما یعنی  lookupبینید که می Automatic lookupدر 

 . نام کامل آن عبارت است از(23)شکل  این لیست موجود است

 access_combined_wcookie : LOOKUP-autolookup_prices 
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 lookup (5)سازی خودکار  23شكل 

 فیلدها lookupبا استفاده از  جووجست 2-2

خود را در نتایج  lookupتوانید فیلدهای موجود در فایل ریف کردید، میرا تع prices_lookupکه پس از آن

 هایتان مالحظه نمایید.جووجست

 جووجستدر نتایج  lookup در نمایش فیلدهای موجود 2-2-1

خودکار است، فیلدهای موجود در  lookupکه در بخش قبل تعریف کردیم یک  prices_lookupکه از آنجایی

 صورت خودکار در رویدادهای شما ظاهر خواهند شد.به lookupجدول فایل 

 بازگردید. Search summaryی کلیک کنید تا به صفحه Search & Reportingروی  Appsاز منوی  .1

 تغییر دهید. All timeرا به  7ی زمانیبازهمقدار  .2

هده وب را مشا های دسترسی بهتایپ کرده و اجرا کنید تا تمام فعالیت جووجستعبارت زیر را در نوار  .3

 *_sourcetype=accessکنید: 

 price، فیلد interensting Fieldsدر بخش مربوط به فیلدها در سمت چپ صفحه، در لیست مربوط به  .4

 را پیدا کنید.

 .(24)شکل  ی توضیحات مربوط به آن باز شودکلیک کنید تا پنجره priceروی  .5

                                                   

 

 

7 Time range 
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 priceی توضیحات مربوط به فیلد پنجره  24شكل 

کلیک کنید. این کار باعث انتقال  Yesروی  Selectedی باز شده، در کنار در سمت راست باالی پنجره .6

بخش فیلدها )سمت چپ در  Selected Fieldsبه لیست  Interesting Fieldsاز لیست  pricesفیلد 

 صفحه( خواهد شد.

 ی توضیحات را ببندید.صفحه .7

 نیز تکرار کنید. productNameانجام دادید، برای فیلد  priceرا که برای فیلد  7تا  4های گام .8

 جووجستو همچنین در نتایج  Selected Fieldsحاال در لیست  productNameو  priceهر دو فیلد 

 productNameو  price. الزم به ذکر است که هر رویدادی شامل فیلدهای (25)شکل  قابل مشاهده هستند

 نیست.
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 جووو در نتایج جست Selected Fieldsدر لیست  productNameو  priceلدهای مشاهده فی  25شكل 

 lookupبا استفاده از فیلدهای جدید  جووجست 2-2-2

در فایل  productIdگذاری شده، با فیلد در رویدادهای نمایه productIdدر بخش قبل تعیین کردیم که فیلد 

prices.csv ادها و فیلدهای موجود در فایل است و نگاشت بین فیلدهای روید متناظرlookup،  از طریق فیلد

productId (کندعمل می در عطف دو جدول که در اینجا مانند یک کلید خارجی) .هنگامی که یک  انجام گیرد

از این ارتباط استفاده کرده و اطالعات مورد نیاز را از فایل  Splunkافزار کنید، نرمرا اجرا می جووجست

prices.csv کند.استخراج می 

هایتان جووجستطور مستقیم در به productNameو  priceکند تا بتوانید از فیلدهای این کار به شما کمک می

گذاری موجود است، نه در فیلدهای نمایه prices.csvاستفاده کنید. اطالعات مربوط به قیمت و نام کاال در فایل 

 شده.

 قیمت و نام کاال دادن نشانمثال:  2-2-2-1

های متناظر با هریک را با و قیمت Buttercup Gamesتوانید لیستی از نام کاالهای فروشگاه آنالین شما می

 به صورت جدولی در خروجی مشاهده کنید. ”stats“استفاده از دستور 

 :(26)شکل  ی زیر را اجرا کنیدجووجستکد 

sourcetype=access_* |stats values(price) AS Price BY productName |rename 

productName AS "Product Name" 
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نشان دادن قیمت و نام کاال  26شكل   

 ترین مشتریمثال: نشان دادن خریدهای فعال 2-2-2-2

 :(27 )شکل گردانداند را باز میترین مشتری خریداری شدهی کاالهایی که توسط فعالقطعه کد زیر، شناسه

sourcetype=access_* status=200 action=purchase [search sourcetype=access_* 

status=200 action=purchase | top limit=1 clientip | table clientip] | stats 

count AS "Total Purchased", dc(productId) AS "Total Products", 

values(productId) AS "Products ID" BY clientip | rename clientip AS "VIP 

Customer" 

 
 ترین مشترینشان دادن خریدهای فعال  27شكل 
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از  اتا اینج دهند چرا که مقدار این فیلد، تنها اطالعاتی است کهی کاالها را به شما نمایش میرویدادها شناسه

توانیم به جای نشان دادن ایم، میخودکار تعریف کرده lookupاما حاال که یک  .ایمداشته در دستها کاال

 معنی است( نام کاال را در خروجی داشته باشیم.ی عادی بیی کاال )که برای بینندهشناسه

 (.28)شکل  برای این کار کافی است مراحل زیر را انجام دهید

 .تنظیم شده است All timeی زمانی روی ابتدا اطمینان حاصل کنید که بازه .1

کنید. به  productIdرا جایگزین  productNameفیلد  valuesدر قطعه کدی که اجرا کردید، برای پارامتر  .2

 این شکل:

sourcetype=access_* status=200 action=purchase [search sourcetype=access_* 

status=200 action=purchase | top limit=1 clientip | table clientip] | stats 

count AS "Total Purchased", dc(productId) AS "Total Products", 

values(productName) AS "Product Names" BY clientip | rename clientip AS 

"VIP Customer" 

ی دوم خواناتر از جووجستها، نتایج حاصل از ی آنبدیهی است که به دلیل درج نام کاالها به جای شناسه

 ی اول هستند.جووجستدست آمده از نتایج به 

 
 نشان دادن نام کاال را در خروجی  28شكل 

 تنظیم گزارش و نمودار 3

 lookupهای و افزودن فیلد از جدول Splunkافزار در نرم جووجستی در مورد نحوه های گذشته،در بخش

واهد خهایتان بیان جووجستنتایج ی ذخیره سازی و به اشتراک گذاری توضیح داده شد. در این بخش، نحوه

 شد.
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 هاذخیره و به اشتراک گذاری گزارش 3-1

 به عنوان یک گزارش جووجستی یک ذخیره 3-1-1

ن توارا ذخیره کنید. پس از ایجاد یک گزارش، می جووجستآید که شما یک یک گزارش زمانی به وجود می

 کارهای زیادی با آن انجام داد.

 اجرا کنید:ی زیر را جووجستتنظیم و  Last 7 daysی زمانی را روی بازه .1

sourcetype=access_* status=200 action=purchase [search sourcetype=access_* 

status=200 action=purchase | top limit=1 clientip | table clientip] | stats 

count AS "Total Purchased", dc(productId) AS "Total Products", 

values(productName) AS "Product Names" BY clientip | rename clientip AS 

"VIP Customer" 

 یی است که در بخش قبل اجرا کردید.جووجستاین همان 

 .(29)شکل  را انتخاب کنید Reportکلیک کنید و  Save as، روی جووجستباالی نوار  .2

 
 (1گزارش ) جو به عنوان یکوی یک جستذخیره  29شكل 

 VIP Customerتایپ کنید:  Titleدر مقابل  Save as Reportی مربوط به در پنجره .3

 (30)شکل  Buttercup Games most frequent shopperبنویسید:  Descriptionبرای  .4
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 (2جو به عنوان یک گزارش )وی یک جستذخیره  30شكل 

 کلیک کنید. Yesروی  Time Range Pickerبرای  .5

کنید ی زمانی باشد، این امکان را پیدا میی بازهتان دارای گزینهکنید که گزارشزمانی که شما انتخاب می

 های زمانی مختلف اجرا کنید.ی خود را در بازهجووجستکه 

 کلیک کنید. Saveروی  بر .6

. از این پنجره ای باز خواهد شد و به شما اطالع خواهد داد که گزارش شما با موفقیت ایجاد شدپنجره

 توانید یکی از کارهای زیر را انجام دهید:می

 Continue Editingو گزارش خود باشید جووجستکه مایل به ویرایش قالب : در صورتی 

 Add to Dashboardمنظور افزودن گزارش به یک داشبور موجود و یا جدید: به 

 Viewی گزارش ایجاد شدهمنظور مشاهده: به 

 .(31)شکل  را انتخاب کنید Viewی گزینه .7

 
 (3جو به عنوان یک گزارش )وی یک جستذخیره  31شكل 

ه پیش ی زمانی کشود. بازهتیتر و توضیحاتی که شما مشخص نمودید در قسمت باالی گزارش نمایش داده می

 بینید.ی خود انتخاب کرده بودید را نیز در همان قسمت میجووجستاز ایجاد گزارش برای 
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 هااهده و ویرایش گزارشمش 3-1-2

اید را مشاهده و یا ویرایش کنید. ویرایش گزارش مستقیماً از داخل هایی که ذخیره کردهتوانید گزارششما می

 گیرد.گزارش انجام می

 .(32)شکل  کلیک کنید Editروی  ،VIP Customerی مربوط به گزارش ی باز شدهدر صفحه .1

 
 (1ا )همشاهده و ویرایش گزارش  32شكل 

 یهبرنامها، ، و یا ویرایش توضیحات، دسترسیجووجستی ها شامل باز کردن گزارش در صفحهگزینه

 رداری، تعبیه، و حذف گزارش.بها نیز عبارتند از نسخههزمانی، و شتاب است. سایر گزین

 .(33)شکل  کلیک کنید تا اطالعات مربوط به گزارش خود را ببینید More Infoروی  .2

 
 (2ها )مشاهده و ویرایش گزارش  33 شكل

گزارش، مانند برنامهمختلفی از  هایمؤلفهشما امکان مشاهده و ویرایش  More Infoاز فهرست مربوط به 

 سازی را دارید.ی زمانی، شتاب، و تعبیه

 انی دلخواهی زمرا در بازه جووجستتوانید ی زمانی میطور که گفته شد، با انتخاب امکان تغییر بازههمان .3

ی انتخاب با کلیک روی دکمهتوانید شما می VIP Customerاجرا کنید. برای مثال، هنگام اجرای  خود
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ی ای موجود را انتخاب کنید و یا بازهه، یکی از گزینهقسمت باال و سمت چپ صفحه ی زمانی دربازه

 .(34)شکل  زمانی مورد نظر خود را تعریف کنید

 
 (3ها )ویرایش گزارشمشاهده و   34شكل 

 هاگزارشو به اشتراک گذاری  مشاهده 3-1-3

 ها دسترسی داشته باشید.به گزارش ی کاربردیبرنامهتوانید از طریق نوار شما می

 ها را در اینجا ببینیدتوانید لیست گزارشها باز شود. میی گزارشکلیک کنید تا صفحه Reportsروی  .1

 .(35)شکل 

 
 (1ها )شتراک گذاری گزارشمشاهده و به ا  35شكل 
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یا  Privateآن روی حالت  به دسترسی فرضصورت پیش، بهکنیدکه یک گزارش را ذخیره میهنگامی

توانید شود. این یعنی تنها خودتان امکان دیدن و ویرایش این گزارش را دارید. شما میشخصی تنظیم می

امکان دیدن، ویرایش، و یا هر دو امکان دیدن و ویرایش گزارش را بدهید.  های کاربردیبرنامهبه سایر 

 .را تغییر دهید 8ی دسترسی به گزارشاجازهبرای این کار کافی است 

 کلیک کنید. Editروی  Actions، در ستون VIP Customerدر سطر مربوط به گزارش  .2

 .(36)شکل  را انتخاب کنید Edit Permissionsی گزینه .3

 
 (2ها )مشاهده و به اشتراک گذاری گزارش  36شكل 

 را انتخاب کنید. Appی گزینه Displayبرای  Edit Permissionsی در صفحه .4

 شود.فعال می برای شما با این کار، تنظیمات بیشتری

 .(37)شکل  را تیک بزنید Readمربع زیر  Everyoneبرای  .5

                                                   

 

 

8 Sharing 
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 (3ها )گزارشمشاهده و به اشتراک گذاری   37شكل 

 دهد.ی گزارش را میشاهدهمدسترسی دارند، امکان  ی کاربردیبرنامهاین کار به تمام کسانی که به این 

 کلیک کنید. Saveروی  .6

 Privateبه جای  VIP Customerبرای  Sharing تنظیمات شود. خواهید دید کهباز می Reportsی صفحه

 .(38)شکل  تنظیم شده است Appروی فرض( )حالت پیش

 
 (4ها )مشاهده و به اشتراک گذاری گزارش  38شكل 
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 ساخت یک نمودار ساده 3-2

فروشگاه  سایتوب در مشتریاناعمالی که ی اطالعاتی درباره یمحاسبهاعمال کاربران را با  در این مثال، تعداد

 کنیم.می با هم مقایسه ،اندانجام داده آنالین

  از هر کاال توسط مشتریانتعداد بازدیدهای انجام گرفته 

 تعداد دفعاتی که هر کاال به سبد خرید اضافه شده است 

 تعداد دفعاتی که هر کاال خریداری شده است 

 یازهانپیش 3-2-1

 lookup اتیعمل یاجرا یسازفعال) 2-1در بخش  موارد ذکر شدهی این مثال، شما باید پیش از مالحظه

 را انجام داده باشید. (Splunkتوسط 

 اهگام 3-2-2

 ی جدید آغاز کنید.جووجستیک  .1

 تنظیم کنید. All timeی زمانی را روی بازه .2

 ی زیر را اجرا کنید.جووجست .3

sourcetype=access_* status=200 | chart count AS views 

count(eval(action="addtocart")) AS addtocart 

count(eval(action="purchase")) AS purchases by productName | rename 

productName AS "Product Name", views AS "Views", addtocart AS "Adds to 

Cart", purchases AS "Purchases" 

و  action=purchaseمنظور شمارش تعداد رویدادهایی که شامل به chartاز دستور  جووجستاین 

action=addtocart سپس از دستور  کند.استفاده می ،باشندrename  به منظور تغییر نام فیلدهای موجود در

 استفاده شده است. جووجستنتایج 

 .(39)شکل  شوند)آماری( نشان داده می Statisticsدر سربرگ  chartنتایج دستور 
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 (1ساخت یک نمودار )  39شكل 

داده  نمایش  9به صورت یک نمودار پای جووجستکلیک کنید. نتایج  Visualizationروی سربرگ  .4

 خواهند شد.

 .(40)شکل  یا نمودار ستونی تغییر دهید Column chartنوع نمودار را به  .5

                                                   

 

 

9 Pie 
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 (2ساخت یک نمودار )  40شكل 

 ازیسو بررسی امكانات بصری یاالیهساخت یک نمودار  3-3

ی ی دادهصورت خطوطی بر روی سه دنبالهی داده را بهدر این مثال، نموداری خواهیم ساخت که دو دنباله

را  11تغییراعمال انجام گرفته و نرخ  10ایالیهنمودار  دهد.نمایش می ،اندقرار گرفتهکه به صورت ستونی  دیگر

 نشان خواهد داد.

ها، این عمل تغییری نرخ منظور محاسبهبه و برای شمارش اعمال کاربر استفاده خواهد شد statsاز دستور 

اشخاص پس از  مثالً که مواقعی است منظور از تغییر عمل، .مورد استفاده قرار خواهد گرفت evalدستور 

 اند.بازدید یک کاال، آن را به سبد خرید خود اضافه کرده

                                                   

 

 

10 Overlay chart 

11 Conversion Rate 
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 یازهانپیش 3-3-1

 lookup اتیعمل یاجرا یسازفعال) 2-1از بخش  productNameسازی این مثال، نیاز به فیلد برای پیاده

را انجام  2-1های زیر، تمام مطالب گفته شده در بخش گام( داریم. شما باید پیش از اجرای Splunkتوسط 

 دهید.

 اهگام 3-3-2

 ی جدید آغاز کنید.جووجستیک  .1

 تنظیم کنید. All timeی زمانی را روی بازه .2

 .(41)شکل  ی زیر را اجرا کنیدجووجست .3

sourcetype=access_* status=200 | stats count AS views 

count(eval(action="addtocart")) AS addtocart 

count(eval(action="purchase")) AS purchases by productName | eval 

viewsToPurchases=(purchases/views)*100 | eval 

cartToPurchases=(purchases/addtocart)*100 | table productName views 

addtocart purchases viewsToPurchases cartToPurchases | rename 

productName AS "Product Name", views AS "Views", addtocart as "Adds To 

Cart", purchases AS "Purchases" 

 منظور تعریف دو فیلد جدید است. این فیلدها شامل نرخ تغییر هستند.به evalدستور 

  فیلدviewsToPurchases به تعداد اند را هایی که از کاال بازدید کردهنسبت تعداد مشتری

کند. خروجی محاسبات به صورت درصدی اند، محاسبه میمشتریانی که آن را خریداری کرده

 خواهد بود.

  فیلدcartToPurchases اند را به نیز نسبت مشتریانی که کاال را به سبد خرید خود اضافه کرده

بات هم به صورت ی این محاسکند. نتیجهاند، محاسبه میتعداد کسانی که آن را خریداری کرده

 درصدی نشان داده خواهد شد.
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 (1ای )ساخت یک نمودار الیه  41شكل 

را به ی مربوط به نرخ تغییری دادهی خواهیم ساخت که دو دنبالهاالیه نموداریک  ،چند گام بعدیدر 

اند، نمایش صورت ستونی قرار گرفتهکه به هامربوط به عملی ی دادهصورت خطوطی بر روی سه دنباله

 دهد.می

 .(42)شکل  کلیک کنید Visualizationبر روی سربرگ  .4

و  viewsToPurchases( است که دو فیلد نمودار ساده کیاخت )س 1-3این همان نمودار بخش 

cartToPurchase اند.به آن افزوده شده 
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 (2ای )ساخت یک نمودار الیه  42شكل 

صورت ها بهکه تعداد کاالها زیاد است، برچسباز آنجایی ها توجه کنید.Xهای روی محور به برچسب

 ها شده است. این مشکل را برطرف خواهیم کرد.اند که موجب ناخوانایی آنمختصر نوشته شده

 کلیک کنید. X-Axisو سپس  Formatروی  .5

a.  (43)شکل  درجه دوران دهید -45برچسب را. 

 
 (3ای )ساخت یک نمودار الیه  43شكل 

b. مربوط به یپنجره Format .را ببنید 

 .(44)شکل  ها توجه کنیدXهای محور به تغییرات اعمال شده به برچسب
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 (4ای )ساخت یک نمودار الیه  44شكل 

و  Formatاست. روی  3000تا  1000ی تغییرات این اعداد بین ها دقت کنید. بازهYبه اعداد روی محور  .6

 کلیک کنید. Y-Axisسپس 

را مشخص  Yهای مختلف اعداد روی محور کنیم و بازهبیشتر نمودار، برچسبی اضافه می منظور خواناییبه

 کنیم.می

a.  برایTitle ی گزینهCustom  :را انتخاب کرده و تایپ کنیدActions  (45)شکل 

b.  در مقابلInterval  :500بنویسید 

c.  و برایMax Value  :2500بنویسید 

 
 (5ای )ساخت یک نمودار الیه  45شكل 

d. ی مربوط به پنجرهFormat  را ببنید. به تغییرات ایجاد شده در برچسب و مقادیر روی محورY ها

 .(46)شکل  دقت کنید
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 (6ای )ساخت یک نمودار الیه  46شكل 

ها هستند و ی عملدهندهها نشانهای نمودار نگاه کنید. با توجه به راهنما، برخی ستونبه راهنمای رنگ .7

 گر نرخ تغییر.نمایان هاسایر ستون

 .(47)شکل  کلیک کنید Chart Overlayو سپس  Formatحل این مشکل، روی  رایب .8

های تغییر )تغییر ( از نرخ14، و خریدها13، افزودن به سبد خریدها12ها )بازدیدهامنظور جدا کردن عملبه

ای تغییر دهید که یک به گونه توانید تنظیمات رامی ،(16و تغییر از سبد خرید به خرید 15از بازدید به خرید

های تبدیل بهای بر روی سری دیگر نمایش داده شوند. در این مثال، نرخسری از مقادیر به صورت الیه

 قرار خواهند گرفت. صورت ستونی باقی خواهند ماند،ها که بهصورت خطوطی بر روی عمل

a.  مربع مقابلOverlay  .را تیک بزنیدviewsToPurchase  را انتخاب کنید. دوباره مربع را تیک

 را انتخاب کنید. cartToPurchaseبزنید و این بار 

b.  برایView as Axis  رویOn .کلیک کنید 

c.  برایTitle ی گزینهCustom .را انتخاب کنید 

                                                   

 

 

12 Views 

13 Adds to cart 

14 Purchases 

15 ViewToPurchases 

16 CarToPurchases 
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 (7ای )ساخت یک نمودار الیه  47شكل 

d.  :تایپ کنیدConversion Rates 

e.  برایScale روی ،Linear .کلیک کنید 

f.  برایInterval  و برای  20تایپ کنیدMax Value  100بنویسید. 

g. ی مربوط به پنجرهFormat های تغییر حاال به صورت دو خط در را ببندید. خواهید دید که نرخ

 .(48)شکل  شوندنمودار ظاهر می

 
 (8ای )ساخت یک نمودار الیه  48شكل 

 .(49)شکل  نتخاب کنیدرا ا Reportکلیک کنید و  Save Asروی  .9
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 (9ای )ساخت یک نمودار الیه  49شكل 

a. ی مربوط به ی باز شدهدر پنجرهSave As ، برایTitle :عبارت زیر را بنویسید 

Comparison of Actions and Conversion Rates by Product 

b.  برایDescription :بنویسید 

The number of times a product is viewed, added to cart, and purchased and the rates of purchases from 

these actions 

 کلیک کنید. Saveروی   .10

 .(50)شکل  کلیک کنید Viewی باز شده روی در پنجره  .11

 
 (10ای )ساخت یک نمودار الیه  50شكل 

 سفارشیساخت گزارش از یک نمودار   3-4

ی زمانی مشخصی را در یک نمودار کاالهای خریداری شده در بازهدر این مثال، گزارشی خواهیم ساخت که 

 طراحی نمودار در تو از امکانا timechart، از دستور هدهد. این مثال برای رسیدن به نمودار دلخوانشان می

Splunk کند.استفاده می 
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 یازهانپیش 3-4-1

 lookup اتیعمل یاجرا یسازفعال) 1-2از بخش  productNameسازی این مثال، نیاز به فیلد برای پیاده

را انجام  1-2های زیر، تمام مطالب گفته شده در بخش ( داریم. شما باید پیش از اجرای گامSplunkتوسط 

 دهید.

 اهگام 3-4-2

 ی جدید آغاز کنید.جووجستیک  .1

 ی زیر را اجرا کنید.جووجست .2

sourcetype=access_* | timechart count(eval(action="purchase")) by 

productName usenull="f" useother="f" 

هستند  action=purchaseبرای شمارش تعداد رویدادهایی که شامل فیلد  ()countاز تابع  جووجستاین 

 کند.استفاده می

تا مطمئن شویم که دستور  کنیماستفاده می useotherو  usenullدر این قطعه کد همچنین از دو آرگومان 

timechart شمارد که به فیلد فقط رویدادهایی را میproductName ها یک مقدار منسوب شده باشد.آن 

 شود.دیده می 51در شکل  Statisticsزیر سربرگ 

 
 (1نمودار سفارشی ) ساخت گزارش از یک  51شكل 

 کلیک کنید. Visualizationروی سربرگ  .3

را تغییر دهید تا نمودار خطی زیر حاصل  Legend، و X-Axis ،Y-Axisقالب کلیک کنید و  Formatروی  .4

 .(52)شکل  شود
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 (2ساخت گزارش از یک نمودار سفارشی )  52شكل 

 هد.د، تغییرات اعمال شده به نمودار را نشان می53شکل جدول 

 
(3ساخت گزارش از یک نمودار سفارشی )  53شكل   

 .(54)شکل  را انتخاب کنید Reportکلیک کرده و  Save Asروی  .5

 
(4ساخت گزارش از یک نمودار سفارشی )  54شكل   
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a. ی مربوط به ی باز شدهدر پنچرهSave Report As برای ،Title :بنویسید 

Product Purchases over Time 

b.  برایDescription  :بنویسید 

The number of purchases for each product 

c.  برایContentی ، گزینهLine Chart and Statistics Table .را انتخاب کنید 

d.  برایTime Range Picker تنظیمات پیش( فرضYes.را حفظ کنید ) 

 کلیک کنید. Saveروی  .6

 .(55)شکل  کلیک کنید تا گزارش خود را ببینید Viewی باز شده روی در پنجره .7

 
 (5ساخت گزارش از یک نمودار سفارشی )  55شكل 
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 ساخت داشبورد 4

هایی مانند جعبهتوانند شامل ماژولها میپنلاند. دست آمدهها بهداشبوردها در واقع دیدهایی هستند که از پنل

 ا باشند.ه، فیلدها، نمودارها، جداول، و لیست17جووجستهای 

 داشبوردها یدرباره 4-1

توانید آن را به یک داشبورد جدید یا موجود ی یک گزارش، شما میپس از ساخت یک نمودار و یا ذخیره

منظور ایجاد و یا ویرایش داشبوردهایتان استفاده کنید. به 18توانید از ویراستار داشبورداضافه کنید. همچنین می

ها را خواهید بالفاصله آنکه شما تعدادی گزارش ذخیره شده دارید و می ویراستار داشبورد زمانی مفید است

 به یک داشبورد اضافه کنید.

 دسترسی به داشبورد یتغییر اجازه 4-1-1

ر نقش کارب لبتهتوانید از طریق ویراستار داشبورد اقدام نمایید. امنظور اعطای دسترسی به یک داشبورد، میبه

 ها را ندهد.ی تعریف برخی دسترسیآن نقش، ممکن است به شما اجازه اختیارات تعریف شده برایشما و 

گاه شما قادر به ساخت فرض را دارد( آنمدیر باشد )و فرض کنیم که امتیازات پیش ،Splunkاگر نقش کابر 

خاص، و یا قابل رؤیت در  ی کاربردیبرنامهی دسترسی خصوصی، قابل رؤیت در یک داشبوردهایی با اجازه

ها تنظیم توانید دسترسی به داشبوردها را برای سایر نقشخواهید بود. شما همچنین میهای کاربردی برنامه تمام

 کنید.

 ای پنل داشبوردهسازیر بصریتغیی 4-1-2

داخل  تغییر نوع ظاهربه منظور  19ویراستار داشبورد یک پنل ساختید، از ویراستار بصری کمککه با پس از این

 استفاده کنید. پنل
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 یک داشبورد XMLویرایش تنظیمات  4-1-3

آن داشبورد، ویرایش کنید. این کار  XMLهای داخل یک داشبورد را با ویرایش تنظیمات توانید پنلشما می

ها دسترسی نداشتید. گر داشبورد به آنشود که در صورت استفاده از ویرایشباعث دسترسی شما به امکاناتی می

توانید نام داشبورد را تغییر دهید و یا تعداد دلخواهی از سطرهای می XMLتنظیمات  ، با ویرایشبرای مثال

 یک جدول را مشخص کنید.

 اهساخت داشبوردها و پنل 4-2

ورودی را به داشبورد اضافه  عنصررا به عنوان یک داشبورد ذخیره و یک  جووجستدر این بخش، یک 

 خواهیم کرد.

 ردبه عنوان یک پنل داشبو جووجستیک  یذخیره 4-2-1

 ی جدید آغاز کنید.جووجستیک  .1

 تغییر دهید. Yesterdayی زمانی را به بازه .2

 ی زیر را اجرا کنید:جووجست .3

sourcetype=access_* status=200 action=purchase | top ategoryId 

تغییر ی گذشته( )به معنی یک هفته Previous weekی زمانی را به ای بازگردانده نشد، بازههاگر هیچ نتیج

 دهید.

ی های موجود در فایل دادهاین است که داده ،تر توضیح داده شدطور که پیشدلیل این مشکل، همان نكته:

ی اخیر یک فروشگاه آنالین های یک هفتهکه این فایل شامل دادهآموزشی دارای مهر زمانی هستند. از آنجایی

 جووجستی آموزشی، درصورت اجرای فایل دادهی دانلود تخیلی است، پس از گذشت یک هفته از لحظه

 ی اخیر هم رویدادی نخواهید داشت.ی زمانی یک هفتهدر بازه

هستند که خرید موفق انجام  web server access log files، رویدادهای مربوط به جووجستاین خروجی 

 .(56)شکل  گرداندبرمی، تعداد و درصد را به صورت خودکار top(. دستور status=200اند )داده
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 (1جو به عنوان یک پنل داشبورد )وی یک جستذخیره  56شكل 

 کلیک کنید. یک نمودار خطی خواهید دید. Visualizationروی سربرگ  .4

 .(57)شکل  دهید 20نمودار خطی را به نمودار پای تغییر .5

 
 (2جو به عنوان یک پنل داشبورد )وی یک جستذخیره  57شكل 

                                                   

 

 

20 Pie Chart 
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 را انتخاب کنید. Dashboard Panelکلیک کنید و  Save Asروی  .6

 یک داشبورد و یک پنل داشبورد جدید تعریف کنید. .7

a.  برایDashboard  رویNew .کلیک کنید 

b.  برایDashboard Title  :بنویسیدButtercup Games – Purchases 

 داد.را نمایش خواهد « buttercup_games_purchases»عبارت  Dashboard IDفیلد 

c.  مقابلDashboard Description :بنویسید  

Reports on Buttercup Games purchases data 

d.  برایDashboard Permissionsفرض را که روی ، تنظیمات پیشPrivate .است تغییر ندهید 

e.  برایPanel Title  :بنویسیدTop Purchases by Category 

f. Panel Content ی روی گزینهPie Chart .باقی بماند 

 کلیک کنید. Saveروی  .8

 .(58)شکل  را کلیک کنید View Dashboardی باز شده در پنجره .9

 
 (3جو به عنوان یک پنل داشبورد )وی یک جستذخیره  58شكل 

توانید بیشتر می یگزارش هایدارید. برای اضافه کردن پنل  21یشما حاال یک داشبورد با یک پنل گزارش

ی های ذخیره شدهکنید، و یا گزارش ذخیرهداشبوردتان  رویها را جدیدی اجرا کرده و آنهای جووجست

                                                   

 

 

21 Report panel 
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های بیشتری را به این داشبورد خواهیم افزود اما پیش از آن، کمی در ادامه پنلرا به داشبورد اضافه کنید.  قبلی

 بیشتر به پنل داشبورد بپردازیم.

 ی داشبوردهاده و ویرایش پنلمشاه 4-2-2

، بسته به سطح دسترسی اختصاص داده شده به کاربر، دید متفاوتی از لیست Splunkیک از کاربران  برای هر

توانید داشبوردهای جدید ایجاد کنید و تغییراتی در داشبوردها و داشبوردها وجود دارد. از دید خودتان، می

 های داشبوردها اعمال کنید.پنل

 کلیک کنید. Dashboardsی دید داشبوردها، روی برای مشاهده .1

اگر « ی داشبوردها بیشتر بدانید؟خواهید دربارهآیا می»پرسد ای باز شود که از شما میممکن است پنجره

وجود دارد  Try dashboards yourselfای تحت عنوان این پیشنهاد را پذیرفتید، در پایان آموزش گزینه

 باز خواهد شد. Dashboards viewی که با کلیک روی آن صفحه

که در بخش قبل ساختیم، چندین داشبورد از پیش  Buttercup Games – Purchasesعالوه بر داشبورد 

 .(59)شکل  ساخته شده در این لیست وجود دارند

 
 (1های داشبورد )مشاهده و ویرایش پنل  59شكل 

( کلیک کنید تا تمام >) روی فلش iستون زیر  Buttercup Games – Purchasesدر سطر مربوط به  .2

که این داشبورد با آن  ی کاربردیبرنامه. اطالعاتی از قبیل (60)شکل  اطالعات مربوط به سطر را ببینید

 های داشبورد.ی زمانی دارد یا خیر، و دسترسیکه آیا داشبورد برنامهدر ارتباط است، این
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 (2های داشبورد )مشاهده و ویرایش پنل  60شكل 

 ا به داشبوردهکنترلافزودن  4-2-3

 های داشبورد اضافه کنید.ی زمانی را به پنلی بازههای ورودی مانند مشخص کنندهتوانید کنترلشما می

 کلیک کنید تا داشبورد را ببینید. Buttercup Games – Purchasesدر لیست داشبوردها، روی  .1

 .(61)شکل  کلیک کنید Editروی  .2

 
 (1داشبورد ) ها بهافزودن کنترل  61شكل 

ها و توانید پنلمی UI. با کلیک روی ویرایش کرد 23و یا منبع 22توان از طریق واسط کابریداشبورد را می

 .(62)شکل  هایی را به داشبورد اضافه کنیدورودی

                                                   

 

 

22 UI 

23 Source 
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 ی از گزینهAdd Panel  به منظور ایجاد یک پنل جدید، افزودن یک گزارش به عنوان یک پنل، و یا

 شود.بورد موجود استفاده میرونویسی یک داش

 ی گزینهAdd Input به داشبورد مورد  های دلخواه انتخاب شده از لیستنیز به منظور افزودن کنترل

 ی زمانی.ی بازه، و یا یک مشخص کنندهcheckboxمتن، یک  مانند هاییگیرد. کنترلاستفاده قرار می

 پنل را خواهید داشت. XMLشما امکان ویرایش مستقیم منبع  Sourceی با کلیک روی گزینه

 
 (2ها به داشبورد )افزودن کنترل  62شكل 

 .(63)شکل  را انتخاب کنید Timeکلیک کنید و  Add Inputروی  .3
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 (3ها به داشبورد )افزودن کنترل  63شكل 

 .(64)شکل  در داشبورد ظاهر خواهد شد Time range pickerکنترل ورودی 

 
 (4ها به داشبورد )افزودن کنترل  64شكل 
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های ای از کنترلی زمانی کلیک کنید. این کار مجموعهروی آیکون ویرایش )به شکل قلم( برای بازه .4

 انتخاب شده است. Time. نوع ورودی (65)شکل  کندورودی را برای شما باز می

 
 (5ها به داشبورد )افزودن کنترل  65شكل 

a.  برایLable  بنویسیدTime range 

b.  در مقابلTokenفرض ، مورد پیشfield 1 :را حذف کرده و عبارت زیر را تایپ کنید 

BG_Purchases_Time_Range 
دارند. کاری  24های ورودیکنید یک سری شناسه به نام توکنهایی که شما به داشبورد اضافه میکنترل

کند. ی زمانی را از نو تعریف میی بازهکنندهکه در این گام انجام دادیم، نام توکن ورودی مشخص

توانید ، و به همین ترتیب هستند. شما میfield1 ،field2های ورودی فرض برای توکنهای پیشنام

گذاری توکن شما را در ها به داشبوردتان تغییر دهید. نامهای ورودی را هنگام افزودن کنترلتوکن

 کند.با آن هستید کمک میکه در حال کار  ایشناسایی ورودی

c.  برایDefaultی زمانی را به فرض بازه، تنظیمات پیشPrevious week .تغییر دهید 

d.  رویApply .کلیک کنید 

                                                   

 

 

24 Input tokens 
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خواهید که های داشبورد هستند. اگر میکنید مستقل از پنلهای ورودی که به داشبورد اضافه میکنترل

شود، باید آن پنل داشبورد را به کنترل ورودی مشخص  روزی زمانی بهنمودار روی پنل با تغییر بازه

 ی زمانی وصل کنید.ی بازهکننده

 .(66)شکل  کلیک کنید جووجستدر پنل داشبورد روی آیکون مربوط به ویرایش  .5

 
 (6ها به داشبورد )افزودن کنترل  66شكل 

 :(67)شکل  ی زیر را انتخاب کنیدگزینه Time rangeی باز شده، برای در پنجره .6

 Shared Time Picker (BG_Purchases_Time_Range)  

 
 (7ها به داشبورد )افزودن کنترل  67شكل 
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 کلیک کنید. Applyروی  .7

 کلیک کنید. Saveروی  Edit Dashboardی در پنجره .8

. به این (68)شکل  ی زمانی متصل شده استی بازهکنترل ورودی مشخص کنندهحاال پنل به ورودی 

ی موجود جووجستگویند. قطعه کد می 25ی زمان اشتراکیی زمانی، مشخص کنندهی بازهکننده مشخص

ی زمان اشتراکی استفاده میی زمانی مشخص شده در مشخص کنندهدر پنل از این پس برای اجرا از بازه

 کند.

 

 
 (8ها به داشبورد )افزودن کنترل  68شكل 

 ردای بیشتر به داشبوهاضافه کردن پنل 4-3

عنوان گزارش ذخیره کردیم. در این بخش، گزارشهایی را اجرا کردیم و بهجووجستمستند، تر در این پیش

های جووجستهای بیشتری را بر اساس های از پیش ذخیره شده را به داشبورد خواهیم افزود. همچنین پنل

ad hoc .اضافه خواهیم کرد 

                                                   

 

 

25 Shared time picker 
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 ای ذخیره شده به داشبوردهافزودن گزارش 4-3-1

 نیازهاپیش 4-3-1-1

 2-4بخش در   Purchases –Buttercup Gamesداشبورد  مراحل ساخت پیش از اجرای این بخش، شما باید

 را طی کرده باشید. (هاساخت داشبوردها و پنل)

 هاگام 4-3-1-2

 Buttercup Games – Purchasesکلیک کنید و داشبورد  Dashboardsبرای دیدن لیست داشبوردها، روی  .1

 .(69)شکل  را انتخاب کنید

 

 
 (1های ذخیره شده به داشبورد )افزودن گزارش  69شكل 

 Editی را انتخاب کنید. پنجره Edit Panelی کلیک کنید و گزینه Edit، روی Actionsدر ستون  .2

Dashboard شود.باز می 

 کلیک کنید. Add Panelروی  .3

 .(70)شکل  باز خواهد شد Add Panelدر سمت راست پنجره، منوی 
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 (2های ذخیره شده به داشبورد )افزودن گزارش  70شكل 

 کلیک کنید. New from Reportبه منظور افزودن پنل جدید از یک گزارش، روی  .4

 .(71)شکل  فرض موجود باز خواهد شدهای پیششما و گزارش توسطهای ذخیره شده لیست گزارش

 
 (3های ذخیره شده به داشبورد )ارشافزودن گز  71شكل 
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 را انتخاب کنید. Purchasing trendsی گزینه .5

ی است که خودتان . این همان گزارش(72)شکل  توضیحاتی در مورد گزارش نمایش داده خواهد شد

 اید.ساخته

 
 (4های ذخیره شده به داشبورد )افزودن گزارش  72شكل 

 کلیک کنید. Add to Dashboardروی  .6

 جدید در پایین داشبورد ظاهر خواهد شد. پنل

را انتخاب کرده و آن را به  Comparison of Actions and Conversion Rates by Productی گزینه .7

 .(73)شکل  داشبورد اضافه کنید
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 (5های ذخیره شده به داشبورد )افزودن گزارش  73شكل 

 ببندید. که در سمت راست صفحه باز شده بود را Add Panelمنوی  .8

 جا کنید.های روی داشبورد را جابهپنل .9

که شما در حال کشیدن پنل هستید، یک بگیرید و بکشید. هنگامی 26توانید پنل را از نوار باالی آنشما می

 .(74)شکل  شوددر این نوار پدیدار میعالمت مانند + 

 
 (6های ذخیره شده به داشبورد )افزودن گزارش  74شكل 

 کلیک کنید. Saveروی  Edit Dashboardی در پنجره .10

 شده باشد. 75شکل حال داشبورد شما باید شبیه به تصویر 

                                                   

 

 

26 Panel drag and drop bar 
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 (7های ذخیره شده به داشبورد )افزودن گزارش  75شكل 

 به یک داشبورد موجود جووجستافزودن یک  4-3-2

 را به یک داشبورد موجود اضافه کنید. ad hocی جووجستتوانید یک شما می

ی زیر استفاده جووجستدر  lookupخواهیم از آن را ساختیم. حال می prices_lookupتر در این مستند، پیش

 کنیم.

 ی جدید آغاز کنید.جووجستیک  .1

 انتخاب کنید. All timeی زمانی را بازه .2

و کاالهای خریداری شده توسط او است، را اجرا  VIPی مشتری ی زیر که مشخص کنندهجووجست .3

 .(76شکل ) کنید

sourcetype=access_* status=200 action=purchase [search sourcetype=access_* 

status=200 action=purchase | top limit=1 clientip | table clientip] | stats 

count AS "Total Purchased", dc(productId) AS "Total Products", 

values(productName) AS "Product Names" BY clientip | rename clientip AS 

"VIP Customer" 
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 (1جو به یک داشبورد موجود )وافزودن یک جست  76شكل 

 را انتخاب کنید. Dashboard panelکلیک کنید و  Save Asروی  .4

 را انتخاب کنید. Buttercup Games – Purchasesکلیک کرده و  Existingروی  Dashboardبرای  .5

 VIP Client Purchasesبنویسید:  Panel Titleبرای  .6

 کلیک کنید. Edit، و سپس View Dashboard، سپس Saveروی  .7

 Topی باالی آن بگیرید و نزدیک نمودار پای را از لبه VIP Client Purchasesاشبورد، پنل ددر ویراستار  .8

Purchases by Category .بکشید 

 .(77)شکل  کلیک کنید Saveروی  .9

 
 (2جو به یک داشبورد موجود )وافزودن یک جست  77شكل 
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 زمانی مشترک یی بازهکنندهها به یک مشخصمتصل کردن پنل 4-3-3

ی زمانی ی بازهکند که آیا امکان اتصال به مشخص کنندهمشخص می ،نیدکنوع پنلی که به داشبورد اضافه می

 مشترک را دارد یا خیر.

 خواهد بود. 78شکل های نام برده شده در لیست شامل پنل Buttercup Games – Purchasesداشبورد 

 
 Buttercup Games – Purchasesهای موجود در داشبورد پنل  78شكل 

توانید پنل را به مشخص کنندهایجاد شده باشد، شما می ad hocی جووجستکه پنل بر اساس یک در صورتی

ی زمانی مشترک امکان اتصال آن به بازهک گزارش است، ی زمانی مشترک متصل کنید. اما اگر پنل یی بازه

 ی زمانی قابل تنظیم را دارند.ها نیز امکان اجرا شدن در بازهوجود ندارد. گزارش

 ، مراحل زیر را انجام دهید.ی زمانیی بازهبه مشخص کننده VIP Client Purchasesمنظور اتصال پنل به

 بین( کلیک کنید.)به شکل ذره جووجستدر پنل داشبورد روی آیکون ویرایش  .1

 ی زیر را انتخاب کنید.گزینه Time range، برای Edit Searchی ی باز شدهدر پنجره .2

Shared Time Range Picker (BG_Purchases_Time_Range) 

 کلیک کنید. Applyروی  .3

 ی داشبورد ذخیره شود.کلیک کنید تا تغییرات اعمال شده رو Save، روی Edit Dashboardی در پنجره .4

 ی زمانی روی داشبورد متصل است.ی بازهحاال به ورودی مشخص کننده VIP Client Purchases Panelپنل 

ی زمانی ی بازههایی که به مشخص کنندهدهید، پنلی زمانی روی داشبورد را تغییر میهنگامی که شما بازه

اند از ها ساخته شدهها بر اساس آنهایی که آن پنلجووتجسروز خواهند شد. به این منظور، وصل هستند به

 و اجرا خواهند شد.ن
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 سایر امكانات داشبوردها 4-3-4

 :بتوانید ی راست و باال کمک بگیرید تاهای گوشهایجاد یک داشبورد از دکمهپس از 

 .داشبورد را انتقال دهید 

  داشبورد را بهHTML .تبدیل کنید 

  تغییر دهید تا آن را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.تنظیمات دسترسی داشبورد را 
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 منابع 5

[1] http://docs.splunk.com 

[2] http://www.learnsplunk.com 

[3] https://www.splunk.com 

[4] https://www.slideshare.net 

[5] https://answers.splunk.com/index.html 
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