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 (چیست گوگل آنالیز) مقدمه

قطع  به طور اگر شما صاحب یک وب سایت و یا یک وبالگ نویس باشید و یا از خوانندگان وبالگ باشید،

در شکل . را نشان می دهد برخورد کرده اید... به شمارنده ای که تعداد بازدیدکنندگان کل، ماهانه، روزانه و

 : می شوند را مشاهده می کنید ط وب سایت های مختلف ارائهزیر نمونه ای از این شمارنده ها را که توس

 

با نگاهی به تصویر باال شما تنها یک مشت عدد را مشاهده می کنید که شاید در نگاه اول بسییار ارزشیمند بیه    

اعداد و نمودار نمایش داده شده در تصویر باال تنها به شیما ممیاری   . نظر برسند، اما حقیقت چیز دیگری است

ی دهنیید کییه ارزز اهییزوده ای ندارنیید و ممکیین اسییت تنهییا بییه شییما امییید بدهیید کییه وب سییایت شییما   را میی

سایت باید شیما پیا را هراتیر از ایین اعیداد       پربازدیدکننده است در حالی که به عنوان یک مدیر حرهه ای وب

ر ممارگیری بیرای وب  در هضای اینترنت هزاران ابزا.بگذارید و این اعداد را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهید

سایت های مختلف وجود دارد که به شما مماری مانند نمونه باال را می دهند، اما باید به این نکته دقیت کنیید   

اید تنها یک مشت عدد هستند کیه بیدون    که این ممار و اعداد را که از روز های مختلف جمع موری کرده
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تجزیهه     !مار روز قبل را در سطل مشیاال میی ریزیید   تجزیه و تحلیل ارزشی ندارند و با گذشت هر روز، م

 (Web Analytics) تحلیل  ب

موری و تجزییه و   گییری، جمیع   انیدازه ): به این صورت تعریف شده اسیت  پدیا ویکیتجزیه و تحلیل وب در 

 (.ترنت به منظور درک و بهینه کردن منها در وبگزارز اطالعات موجود در این

 

گوگیل   همانطوری که دستگاه رادیولوژی منچه که در زیر پوست یک بیمار وجود دارد را نشان میی دهید،   

در تصویر باال سه تصویر از دسیت، سیر و باالتنیه بیمیار     .نیز زیر پوست وب سایت شما را نشان می دهدمنالیز 

نییز دقیقیا همیین    گوگل منالیز  . رای نقاط قرمزی یا همان مشکالت این بیمار استنشان داده شده است که دا

دهد به این صورت که می مید و مشکالت وب سایت شما را با تجزیه و  کار را برای وب سایت شما انجام می

بیرای  این نکته را نباید هراموز کیرد کیه شیما    .تحلیل داده هایی که بدست مورده است به شما نشان می دهد

درمان بیمار نیاز به یک هرد متخصص مانند پزشک دارید تا بیمار را درمان کند، این موضوع برای وب سایت 

میی دهید و    نشها  مشکالت وب سایت شما را تنهیا  گوگل منالیز  بدین گونه که . شما نیز دقیقا صادق است

بیه شیما میی دهید،     گوگیل منیالیز    درمان من نیاز به یک هرد مانند خودتیان دارد تیا براسیاط اطالعیاتی کیه      

را ییک هرمینید نامیید کیه ابتیدا      گوگیل منیالیز    به طور خالصیه میی تیوان    .مشکالت وب سایت را حل کنید
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کند و به ما من را نمایش می دهد و در نهاییت میا براسیاط من     کند، سپس تجزیه و تحلیل می گیری می اندازه

مشنا نمیی شیوید،   گوگل منالیز  ازه گیری و تجزیه و تحلیل در این دوره شما با روز های اند.اقدام می کنیم

بلکه با منچه که الزم دارید تا وب سایت خود را بهبود دهید و مخاطب بیشتری جذب کنید مشنا می شیوید و  

از جمله نکاتی ضیروری کیه بیه    .به نوعی هر منچه که الزم است در مورد این ابزار بدانید را خواهید مموخت

گوگیل منیالیز    چگونه به کمیک ابیزار رایگیان     -1: اهد شد می توان به این موارد اشاره کردمن پرداخته خو

بتوانید به تجزیه و تحلیل وب پرداخت، به گونه ای که توانایی شما را در درک و اصالح وب سایت تان بیاال  

از چه طریقی به وب  چگونه بازدیدکنندگان وب سایت خود را ارزیابی کنید و تخمین بزنید که منها -2. ببرد

چگونه بازدیدکنندگان وب سایت شیما بیا محتوییات من برخیورد      -3.      سایت شما دسترسی پیدا کرده اند

های محبوب و میورر وب سیایت خیود را کشیف کنیید و منهیا را بهبیود دهیید و         چگونه قسمت -4. کنندمی

ول این دوره و به مرور زمان بیا منهیا   و موارد دیگری که در ط.چگونه مشکالت وب سایت خود را رهع کنید

 .مشنا خواهید شد و خواهید مموخت

 دهد ؟می    چه امکاناتی را به  بمسترها    بالگ نویسا  گوگل آنالیز  سر یس

البته می توان دلیل استقبال کاربران از استفاده از این سرویس در سایت ها و وبالگ های خود را چییزی یییر   

بله، بسیاری از وبمستر ها و وبالگ نویسان از ایین سیرویس اسیتفاده    . ی گوگل دانستاز معروف بودن کمپان

می کنند چون می دانند این سرویس به صورت رایگان می تواند امکانات زیادی را برای منیالیز ممیار بازدیید    

یس ها در کنندگان سایت خود به من ها بدهد و در سیستم های ممارگیر وب همیشه جزء اولین و بهترین سرو

در زیر با تعدادی از مزایا و قابلیت هایی که این سرویس می تواند برای میا داشیته باشید    . این زمینه بوده است

 .مشنا می شویم
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بیه  گوگل منالیز  یکی از پایه ای ترین اطالعاتی که سرویس  چند نفر از سایت شما دید  کرده اند ؟

میالال  امیروز،   ) ه ی زمیانی کیه بیرای من مشیخص میی کنیید       شما می دهد این است که به کل چند نفر در باز

همچنین . نیز می گویند  Unique Page Viewاند که به من از سایت شما بازیدید کرده(  …دیروز، این ماه و

 امکان تعداد دهعاتی که یک صفحه نمایش داده شده است نیز ممکن اسیت بیا اسیتفاده از مقیدار موجیود در     

Page View اشته باشید این مقدار نمایشگر تعداد اهرادی نیست که به من صفحه سر زده اند بلکیه  که توجه د

عدد اضاهه  ۰۱من صفحه  Page Viewبار بازدید کرده باشد پس به  ۰۱ممکن است یک کاربر از من صفحه 

 .عدد اضاهه می شود ۰تنها  Unique Page View می شود اما به

یکی دیگیر از امکانیاتی کیه اسیتفاده از ایین       ها هستند ؟ محتوا   صفحات محبوب سایت شما کدام

سرویس به شما می دهد این است که بدانید از طرف بازدید کنندگان کدام نوشته ها و صفحات سیایت شیما   

یر سایت خود را زیرکانیه تیر مشیخص    سبیشتر بازدید شده است و با استفاده از این اطالعات می توانید ادامه م

 .به موهقیت بیشتر که خواسته هر وبمستر و وبالگ نویس استکنید برای رسیدن 

یکیی دیگیر از    چند درصد   یا چند نفر به محض دید  سایت شما از آ  خهار  شهده انهد ؟   

اطالعاتی که این ممارگیر وب به شما رائه می دهید این است که چند نفر یا چند در صد تنهیا بیا دییدن ییک     

شما با دانستن این اعداد و البته صفحاتی که در من این اتفاق اهتاده . اند صفحه از سایت شما از من خارج شده

است می توانید راهکارهایی را برای ماندگار کردن بازدید کننیدگان در سیایت خیود میالال  بیا نمیایش لینیک        

 .مطالب مرتبط در سایت خود انجام دهید

ی که در انجام بهینه سیازی سیایت ییا    یکی از اطالعات بازدید کنندگا  سایت شما از کجا آمده اند ؟

خیلی مفید است این است که بازدید کنندگان هعلی سیایت   (SEO) وبالگ شما برای موتور های جستجوگر

 شما از چه منبعی به سایت شما وارد شده اند که گوگل این منابع را به سه دسته کلی سیایتهای لینیک دهنیده   
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(Referral links)   موتورهیای جسیتجوگر ، ( Search Engines )        و اهیرادی کیه بیا تاییر مدرط سیایت ییا

صفحات سایت شما به من وارد شده اند تقسیم کرده است که با کلیک بر روی هر کدام می توانید اطالعات 

مالال  با رهتن به بخش موتورهای جستجوگر می توانید عباراتی که کاربران . کاملی را برای من ها مشاهده کنید

ستجوگر تایر کرده اند و از من طریق به سایت شما وارد شده اند را ببینید که در بهینه سازی در موتورهای ج

 .کلمات کلیدی سایت شما این می تواند یکی از عوامل تاریر گذار باشد

یکی از قابلییت هیایی کیه ایین      بازدید کنندگا  سایت شما به چه قسمتی از سایت شما رفته اند ؟

ین است که بدانید وقتی بازدید کننده ای به سایت شما ممد از طریق چه صیفحه ای  سرویس به شما می دهد ا

وارد سایت شما شده ، به کدام صفحه یا صفحات سایت شما سر زده است و در کدام صفحه از سایت شما از 

ایت شما با دانستن این اطالعات می توانید راهکارهایی را برای تاییر طراحی سی . سایت شما خارج شده است

خود و بهینه سازی ساختار من برای اهزایش بازدید از صفحات داخلی سایت خود و همچنین بیشتر نگه داشتن 

 .کاربران در سایت خود را ایجاد کنید

البته توجه داشته باشید معرهی و بررسی امکانات معرهی شده این سرویس و همچنین امکاناتی کیه میا در بیاال    

یم هر یک برای خود نیازمند مموزز نوشته ی دیگری هستند تا به صورت کامل با حتی نامی از من ها نبرده ا

مشنا شوید که اگر از دنبیال کننیدگان سیایت تورتیک     گوگل منالیز  چگونگی نمایش و استفاده از من ها در 

 .باشید مطمئنا  می توانید اطالعات کامل تری را در مموزز های بعدی تورتک کسب کنید

   گوگل آنالیز  آشنایی بیشتر با 

 بیه نیام   NSW دکتیرای دانشیگاه   جستجوی متن این ابزار، به نام اورین به دست دانشیجوی الگوریتم پیشرهته 

OriAllon در حال تهیه است و استاد راهنمایش، دکتر اریک مارتین. 
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های منهیا، در میدت زمیان بسییار      جستجو و اهزایش توانمندی این الگوریتم، با بهره گرهتن از سایر موتورهای

هیا   کلییدواژه  در این شیوه، به جای پیدا کردن صفحاتی کیه حیاوی  .ام خواهد دادکمتری عمل جستجو را انج

شوند تا دیگر نیازی بیه بیاز کیردن     هستند، و ساختن لینک برای منها، متون مبسوطی از صفحات استخراج می

های یاهو و گوگل را جذب خود کرده و اکنون گوگیل حیق مالکییت     الگوریتم اوریون شرکت.لینک نباشد

ای که در حال حاضر در اداره مرکیزی گوگیل    ساله 22ملون، دانشجوی  مقای.از من خود کرده است من را

را اهزایش خواهد داد و  سرعت و اهمیت جستجو در اینترنت»کالیفرنیا مستقر شده، گفته است که اوریون  در

ایی مقیای ملیون را بیه    مارتین، که استاد راهنمی  دکتر.دانیم که چنین سرویسی چقدر ارزشمند است همه ما می

زنیی در اینترنیت را    کند، گفته است که این ابیزار جسیتجو گشیت    کمک می عهده گرهته و در توسعه اوریون

در حال حاضر ما باید روی لینک کلیک کنیم و منتظر باشییم   :خواهد کرد "ممیزتر تر و موهقیت مسان بسیار"

و اگر نبود، برگردیم و لینک دیگری را .خواهیم یا نه شود همان چیزی است که می ای که باز می ببینیم صفحه

گوگل یک الگوریتم جسیتجوی  (ولی با اوریون اطالعات مستقیما  و هورا  نشان داده خواهند شد. امتحان کنیم

گوگیل، سیرویس جدیید     های سایت شما را میشمردبینندهگوگل منالیز  جدید را به سیستم خود اضاهه میکند

جمله قدرتمندترین برنامه های منالیز از  گوگل منالیز سیستم .را، راه اندازی نمود نالیزگوگل مخود موسوم به 

 بازدیدکنندگان یک وب سایت می باشد که برای مدیران سیایت هیا بسییار مفیید میی      کننده ممار و تراهیک

مجیانی و ییا   حتما برای اینکه از وضعیت ویزیتورهای سایت و یا وبالگتان مطلع شوید از سرویس هیای  .باشد

اما کلیه امکانات تحلیلگر گوگل برای سایتهائی تا میزان بازدید ماهانه .پولی برای این منظور استفاده کرده اید

گزارشهائی که از تراهیک سایت شما می دهد بر مبنیای الگیوریتم هیای    .میلیون صفحه، کامال رایگان است 5

 .مناسب گوگل بسیار قوی و در نوع خود بی نظیر است
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من با سیستم مماری  واقع در کالیفورنیا را خریداری نموده و با ترکیب Urchin سهام شرکت معروف وگلگ

 مچنین گوگالین قابلیت را برای اهرادی که از خیدمات ه. خود سرویس بسیار قدرتمندی را ارائه کرده است

Ad Word       ودن ییک کید جیاوا در    استفاده نمی کنند هراهم مورده است تیا بتواننید بصیورت رایگیان بیا اهیز

اینبار گوگل محیط ظیاهری ایین محصیولش را مجهیز بیه      . عضو شوند زسایتشان، در سیستم گوگل منالیستیک

هرچنید کیه هنیوز برخیی اشیکاالت کوچیک در ایین        .نموده است DHTML تکنولوژی هایی مانند هالز و

تحلیلگر .سیستم عامل لینوکس سیستم وجود دارد مانند عدم نمایش صحیح منوهای هالز در هایرهاکسو یا در

ذخییره   CSV و ییا  XML گوگل می تواند اطالعات مربیوط بیه ممیار و نحیوه بازدیید از سیایت را بصیورت       

نکته قابل تامل این اسیت کیه بیرای اولیین بیار برچسیب بتیا بیرای ایین سیرویس در نظیر گرهتیه نشیده              .نماید

اضاهه  meta د در تگ هد و بعد از تمام تگ هایتوجه داشته باشید که کدی که به شما ارائه میشود بای!است

را  check status بعد از اهزودن کد مخصوص شمارنده در تگ هد ، گوگل از شما میخواهد که دکمه. شود

 24با اینکه کد را شما اضاهه کرده اید اما این دکمیه تیا   . بزنید تا بفهمد میا شما کد را اضاهه کرده اید یا خیر

 Check سیاعت گذشیته باشید تیا     24به نظر می مید که بایید حیداقل   . واب منفی میدهدساعت اول به شما ج

Status جواب مالبت دهد. 

 کنند استفاده میگوگل آنالیز  های برتر دنیا از  درصد از سایت ۲۶بیش از 

را  Urchin on Demand خریید و سیرویس   Urchin Software شیرکت  ۵۱۱۲زمانی کیه گوگیل در سیال    

طیور کلیی دگرگیون     های اینترنتیی را بیه   در دسترط همه قرار داد، صنعت تحلیل بازدید سایت طور رایگان به

روی موردنید و حیاال بیر اسیاط ییک       گوگل منالیز   ها از من زمان به استفاده از سرویس مدیران سایت. کرد

ا از ایین سیرویس   هزار سایت پربازدید دنی ۰۱درصد از  ۴۵۲۶بررسی، تا انتهای ماه ژوئن سال جاری میالدی، 

 .کنند برای بررسی ممارهای بازدید خود استفاده می
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ها، مدتی بعد با عدم اسیتقبال کیاربران مواجیه شید      هایی که گوگل با اجرای من بر خالف بسیاری از سرویس

 .های ایین شیرکت بیه حسیاب مورد     توان یکی از پیروزی را میگوگل منالیز  ها را تعطیل کند،  مجبور شد من

بنیدی الکسیا، بیه چیه مییزان از       های پر بازدید جهان بر اساط رتبه دهد که سایت خوبی نشان می دار باال بهنموا

درصید   ۵۶۲۲، ۵۱۱۲ممار ارائه شده هعلی در مقایسیه بیا سیال    .نمایند استفاده میگوگل منالیز  سرویس مماری 

درصید از سیرویس منیالیتیکز     ۲۱ود هزار سایت برتر جهان، حد ۰۱در من سال، از بین . دهد رشد را نشان می

های اشاره شده کماکیان   درصد از سایت ۴۲۲همچنین بر اساط این بررسی، حدود . کردند گوگل استفاده می

را بیا نسیخه جدیید     کننید و من  برای شمارز میزان بازدید سایت خود استفاده می از اسکریپت قدیمی گوگل

کیامال مشیخص اسیت کیه     .انید  رهی کرد، جایگزین نکیرده مع ۵۱۱۲را در سال  که گوگل من ga.js اسکریپت

همین سال پیش بود که این شرکت از رابیط کیاربری   . کند گوگل توجه زیادی به سرویس منالیتیکز خود می

. ها را بیه سرویسیش اضیاهه نمیود     سایت جدید این سرویس پرده برداری کرد و امکان مشاهده زنده ممار وب

هیا   سیایت  عرضه شد تا صیاحبان وب  عامل اندروید برای سیستمگوگل منالیز  نسخه رسمی چند روز پیش نیز، 

شیاید بیاورز سیخت باشید     .ای سایت خود دسترسی داشته باشند راحتی و از هر مکانی بتوانند به ممار لحظه به

هم همه این امکانات را به شکل رایگان در اختیار کاربران خیود قیرار داده اسیت امیا در هیر       که گوگل هنوز
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ها به استفاده از این سیرویس باعیش شیده     مندی من حال، بازار کاربرانی که در این زمینه وجود دارند و عالقه

ن هم کیاربران هراوانیی   در ایراگوگل منالیز  .ای را روی محصول خود داشته باشد است تا گوگل تمرکز ویژه

های ایرانی به استفاده از این سرویس تا حدی گسترز پییدا کیرده    مندی کاربران و مدیران سایت عالقه. دارد

هییای دولتییی نیییز از همییین سییرویس بییرای شییمارز  اسییت کییه حتییی مخالفییان سییر سییخت گوگییل و سییایت

 !کنند بازدیدهایشان استفاده می

 گوگل آنالیز  سه نکته طالیی

مانند یک دستگاه رادیولوژی است که هر منچیه در زییر   گوگل منالیز  گونه که در بحش گذشته گفتیم، همان

 .پوست وب سایت شما می گذرد را به نمایش می گذارد

بپردازیم،بد نیست نگاهی گذار به اهمیت هدف در میدیریت  گوگل منالیز  اما قبل از اینکه به سه نکته طالیی 

به طور کلی اولین قدم در ایجاد یک وب سایت تعرییف ییک سیری اهیداف     .شیمیک وب سایت را داشته با

به عنوان مالال اگر شیما قصید راه   .برای من است تا براساط من برنامه ای برای جذب بازدیدکننده ریخته شود

اندازی یک وبالگ را داشته باشید، منچه در قدم اول دارای اهمیت است من است که هدف و زمینه هعالییت  

گ شما چیستببراساط پاس  این سوال می توانید مراحل بعدی مانند جذب خواننده و یا گرهتن مگهیی  وبال

 .را در برنامه بلند مدت وبالگ خود قرار دهید

به طور مالال اگر وبالگ شما در زمینه موسیقی هعالیت می کند،شما باید تمرکز خود را بر روی عالقیه منیدان   

بیه همیین دلییل اسیت کیه      .یز در وب سایت های مرتبط با موسیقی قرار بدهیید به موسیقی و تبلیاات خود را ن

اما منچه .تعیین هدف اولیه بسیار مهم است که می تواند تاریر مستقیمی بر روی میزان مخاطب شما داشته باشد

د بیه  را که نباید هراموز کرد من است که بازدیدکننده زیاد به معنای موهق بودن وب سایت شما نیست و نبای

زییرا منچیه مهیم اسیت رهتیار       ایید،  دلیل داشتن بازدیدکننده باال هکر کنید که به هدف خود دست پیدا کیرده 
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گوگل منالیز  بازدیدکننده در وب سایت شما است که این همان بخش تجزیه و تحلیل وب است و به کمک 

 .شما می توانید به خوبی به این هاکتور دست پیدا کنید

برای درک اهمیت تعریف هدف برای یک وب سیایت، میی    د یک فر شگاه است ب سایت شما مانن

اگیر شیما   . توان یک وب سایت را به ماازه ای تشبیه کرد که بازدیدکننیدگان من نقیش خرییداران را دارنید    

صاحب یک ماازه باشید و بخواهید که ماازه شما از دیگر ماازه ها هروز بیشتری داشته باشد، تنها زیبیایی و  

نیز بیرای شیما مهیم و در بیاالترین     ... باید کیفیت اجناط، سرویس دهی و. ماازه نباید برایتان مهم باشد دکور

برای همین باید وب سایت شما نیز تنها زیبا نباشد و دارای محتوا و مطالب جالب و گییرا  . کیفیت ممکن باشد

 .ر بزنیدبرای بازدیدکننده باشد تا منها در دهعات بعد نیز به وب سایت شما س

 گوگل آنالیز  سه نکته طالیی

 گوگل آنالیز  اطالعات درست، مهمترین  یژگی -1

من است که اطالعات دقیق و درستی از وضعیت بازدیدکنندگان وب گوگل منالیز  یکی دیگر از مزیت های 

طرنیاک  به طوری کلی داشتن اطالعات نادرست و تصمیم گیری براساط منها بسیار خ. سایت به شما می دهد

بازدیدکننده  ۰۱۱وب سایت شما روزانه :برای درک بهتر به این مالال توجه کنید .تر از نداشتن اطالعات است

نفر از منها هیچ کلیکی بر روی تبلیاات نمایش داده شیده بیر روی وب سیایت شیما      ۲۲دارد که از این تعداد 

حال اگیر شیما تنهیا بیه اعیداد و      . می کند تبلیغ وب سایت شما کلیک ۰۱۱نفر بر روی هر  ۰نمی کنند و تنها 

ارقام نگاه کنیید و بیه تجزییه و تحلییل منهیا نپردازیید، خوشیحال خواهیید بیود کیه بیه صیورت متوسیط هیر               

گییری درسیت    بازدیدکننده بر روی تبلیاات وب سایت شما یک بار کلیک کرده اسیت، امیا مییا ایین نتیجیه     

ییات و رهتار بازدیدکنندگان خود دست پیدا کنید و متوجه شما می توانید به جزگوگل منالیز  استببه کمک

مواردی مانند مالال باال شوید تا در تصمیم گیری های خود دچار خطا نشوید و میزان خطا را به حداقل مییزان  
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پس همواره این را به خاطر داشته باشید که اعداد بدون تجزیه و تحلیل ممکن است شما . ممکن کاهش دهید

 .ج و نادرست هدایت کنندرا به راه ک

 گوگل آنالیز  تقسیم بندی قدرتمند، شاهکار -2

تقسیم بندی هیای مختلیف اسیت کیه بیه شیما اطالعیات        گوگل منالیز  یکی از امکانات هوق العاده کاربردی 

ارزشمندی از بازدیدکنندگان وب سایت شما می دهد و عالوه بر من ایین امکیان یکیی از اولیین گیام هیا در       

میی تیوان ههمیید کیه بازدیدکننیدگان از      گوگل منالیز  به عنوان مالال به کمک  .تحلیل صحیح استتجزیه و 

کدام کشور و شهر جهان به وب سایت شما مراجعه کرده انید، از چیه مرورگیری اسیتفاده میی کننید، از چیه        

جویی بیه وب  سیستم عاملی استفاده می کنند، کیفیت مانیتور منها چگونه است، از طریق چه موتورهای جسیت 

به وب سایت شما رسیده اند، از چیه   (Keywords) سایت شما مراجعه کرده اند، از طریق چه کلمات کلیدی

در این دوره مموزشی میا تنهیا   .استفاده می کنند و هزاران بخش دیگر...( دیال مپ، پر سرعت و) نوع اینترنتی

 .عهده شما خواهیم گذاشتبه قسمت های مهم خواهیم پرداخت و کشف دیگر قسمت ها را بر 

 ، ر شی بهتر برای درک آمارآنالیز گوگل مقایسه آمار توسط -3

برای . مقایسه دقیق ممار بدست ممده از وب سایت شماستگوگل منالیز  یکی از قابلیت های دیگر و جذاب 

 :به جدول زیر توجه کنید. درک اهمیت این قابلیت بد نیست مالالی بزنیم

 مرجع بازدیدکنندگان درصد بازدیدکنندگان مفید دگانتعداد کل بازدیدکنن

۲۰۵۱ ۵۶۲۲۱٪ google.com 
۵۲ ۲۲۲۰٪ yahoo.com 

 

ه اکالر بازدیدکنندگان از توجه کنیم، احتماال خواهید گفت ک( ستون وسط)اگر تنها به درصد بازدیدکنندگان 

سیتون  )طریق موتور جستجوی یاهو به وب سایت شما مراجعه کرده اند، اما اگر به تعداد کل بازدیدکنندگان 
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نگاه کنید و براساط من درصد بازدیدکنندگان مفیید را محاسیبه کنیید خواهیید دیید کیه بیشیتر        ( سمت چر

 ۵۵۲۱یت شیما مراجعیه کیرده انید، چیراب زییرا       بازدیدکنندگان از طریق موتور جستجوی گوگل بیه وب سیا  

به همین دلیل می توان به اهمیت مقایسه ممیار پیی   !نفر از یاهو ۵۴بازدیدکننده مفید از گوگل ممده اند و تنها 

برد و اینکه تنها نگاه کردن به درصدها و مقایسه نکردن منها باعش می شیود کیه در برخیی میوارد اطالعیات      

دقیقا همین کار را به صورت رایگان برای شما انجام می دهد و گوگل منالیز  !بشود کامال متفاوتی نصیب شما

با تجزیه و تحلیل داده های بدست ممده از وب سایت شما، اطالعات دقیقی را در اختیار شما می گیذارد کیه   

در پاییان  .براساط من می توانید برای رسیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت وب سایت خود برنامه ریزی کنیید 

این بحش بد نیست یک بار دیگر به این نکته اشاره شود که بازدیدکننیده زییاد بیه معنیای موهقییت ییک وب       

سایت نیست و نباید تنها براساط یک مشت عدد در مورد موهقیت و عدم موهقییت ییک وب سیایت تصیمیم     

بیه صیورت رایگیان و در ییک     گیری کرد، بلکه هاکتورهای مختلفی وجود دارند که تمامی منها را می تیوان  

 .در دست داشتگوگل منالیز  مکان به نام 

 گوگل آنالیز  ایجاد حساب در

در این . مشنا شدیدگوگل منالیز  در دو بحش گذشته با مفهوم تجزیه و تحلیل وب و همچنین سه نکته طالیی 

یت خیود مشینا میی    ، ربیت نیام و هعیال کیردن من در وب سیا     گوگیل منیالیز      بحش شما را بیا سیاختار کلیی   

شاید در طول دو بحش گذشته برای شما این سوال پیش ممده باشد که چرا ما با وجود ده ها وب سایت .شوید

گوگیل   سایت ها، این همه بیر روی ابیزاری بیه نیام      هعال در زمینه تجزیه و تحلیل وب و نشان دادن ممار وب

گوگل منالیز  مالال می زنیم تا با اهمیت استفاده از  تاکید می کنیمببه جای پاس  به این سوال شما، یکمنالیز 

هرض کنید که می خواهید وضعیت بازدیدکنندگان وب سایت خیود را از طرییق ابزارهیای    . بیشتر مشنا شوید

وب سایت خود بسنجید؛ برای این کار شما باید ییک سیرور، مرکیز داده هیا و همچنیین هضیای کیاهی بیرای         
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ندگان خود در اختیار داشته باشید و عالوه بر من به هیرد ییا اهیرادی متخصیص     ذخیره کلیه اطالعات بازدیدکن

به همین دلیل این روز برای شما هزینه بیر و وقیت گییر    . نیاز دارید که این اطالعات را تجزیه و تحلیل کنند

تمیامی   (Java script)شما تنها با وارد کیردن ییک کید جیاوا اسیکریپت      گوگل منالیز  اما با استفاده از .است

مراحل باال را بر عهده سرورهای قدرتمند گوگل می گذارید که خروجی من همیان تصیویری اسیت کیه در     

 :مشاهده می کنیدگوگل منالیز  داشبورد حساب 

 

 

صحبت کردیم، اما شاید بد نباشد که عالوه بر من سه گوگل منالیز  در بحش گذشته در مورد سه نکته طالیی 

 :ای نیز در مورد این ابزار بگوییم قرهنکته طالیی، سه نکته ن

نسیبت بیه   گوگیل منیالیز    از سوی باعش شده است تا ممار ارائه شده کوکی مرورگرهااستفاده از : دقت -1

 .ابزارهای مشابه دارای دقت بیشتری باشد
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، تمامی هزینه های سخت اهزاری و نیرم اهیزاری تجزییه و تحلییل     گوگل منالیز  شما با استفاده از: هزینه -2

 اهمیت این موضوع زمانی روشن میی شیود کیه شیما از     . ممار وب سایت خود را بر عهده گوگل می گذارید

 !به صورت رایگان استفاده می کنید اما هزینه های من را گوگل پرداخت می کندمنالیز گوگل 

تا به حال چند بار شده است که به وب سایت گوگل بروید و باز نشده باشدب جواب شیما  : عدم قطعی -3

ن، به همین دلیل و با توجه بیه پراکنیدگی سیرورهای گوگیل در سرتاسیر جهیا      . احتماال عدد صفر خواهد بود

عیالوه بیر من بیا توجیه بیه      . تجزیه و تحلیل وب سایت شما به دلیل مشکالت هنی هیچگاه متوقف نخواهد شد

با این مقدمه به سراغ .سایت شما نیز اهزایش خواهد یاهت قدرت باالی سرورهای گوگل، سرعت باز شدن وب

 .رویم و چگونگی هعال کردن من در یک وب سایت میگوگل منالیز  ایجاد یک حساب در 

 گوگل آنالیز  ایجاد حساب درمراحل 

اگیر شیما یکیی از کیاربران     . ، ایجاد یک حساب در این سرویس استگوگل منالیز  اولین گام در استفاده از

اما اگیر  . وارد شویدگوگل منالیز  جیمیل هستید، می توانید از طریق مدرط ایمیل و کلمه عبور ایمیل خود به 

در .بهرمند شویدگوگل منالیز  ارید، می توانید با ایجاد یک حساب از امکانات شما هیچ حسابی در گوگل ند

این دوره هرض را بر این می گذاریم که شما ییک حسیاب جیمییل داریید؛ در صیورتی کیه حسیاب جیمییل         

ندارید، به شما پیشنهاد می کنیم که دوره استاد بزرگی ایمیل و جیمیل را بگذرانید تا بیا مزییت هیای جیمییل     

. مراجعیه کنیید   google.com/analyticsبیه مدرط  گوگیل منیالیز    برای ساخت یک حسیاب در  .نا شویدمش

 :ی که مشاهده می کنید مانند تصویرا صفحه
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:  

 

رید، تنها کاهی است اگر شما در یکی از سرویس های گوگل مانند جیمیل حساب دا  همانگونه که گفته شد،

در ییر این صورت برای باز کردن یک حساب، بر روی . کلیک کنید Access Analytics که بر روی گزینه

با هر مدرط ایمیلی که بیه من دسترسیی   گوگل منالیز  کلیک کنید و یک حساب در  Sign Up Now گزینه

ایجیاد کردیید و ییا بیا     گوگیل منیالیز    در  زمانی کیه حسیابی  .ایجاد کنید...( جیمیل، یاهو، هات میل و)دارید 

شدید، با صفحه ای مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد که باید برای شروع و گوگل منالیز  جیمیل خود وارد 

 :کلیک و مراحل زیر را طی کنید Sign Up معرهی وب سایت خود بر روی گزینه
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م وب سایت یا وبالگ شیما باشید، کشیور محیل     مدرط وب سایت یا وبالگ، نام دلخواه که می تواند نا -1

 .کلیک کنید Continue زندگی و اختالف زمانی را وارد و بر روی

 نام و نام خانوادگی خود را که می تواند هیر نیامی باشید و محیل زنیدگی خیود را وارد کنیید و بیر روی         -۵

Continue کلیک کنید. 

برای این کار تنهیا کیاهی اسیت کیه     . گل را قبول کنیددر این مرحله باید شرایط و قوانین این سرویس گو -۵

 Create Newرا تییک بزنیید و بیر روی     Yes, I agree to the above terms and conditionsگزینیه  

Account کلیک کنید. 

، بیه گوگیل اجیازه میی دهیید کیه بیه اطالعیات ممیاری          گوگیل منیالیز      شما با قبول شرایط و قیوانین : نکته

 .سترسی داشته باشدسایت شما د وب

به پایان رسیده اسیت و کیدی بیه شیما     گوگل منالیز  سایت شما در  در این مرحله، وارد کردن و ربت وب -۶

بتواند ممیار وب  گوگل منالیز  نشان داده می شود که باید من را در وب سایت خود قرار دهید تا براساط من 

 .های الزم را انجام دهدسایت شما را دریاهت کند و در نهایت تجزیه و تحلیل 
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گوگل    همانگونه که گفته شد و در تصویر باال نشان داده شده است، مخرین مرحله ربت یک وب سایت در

 شما باید در این مرحله کد ارائیه شیده از سیوی    . استگوگل منالیز  ، قرار دادن کد ارائه شده از سوی منالیز 

سایت شما را تجزییه و   قادر باشد وضعیت وبگوگل منالیز  تا را در وب سایت خود درج کنید گوگل منالیز 

در این مرحله شما با چندین گزینه در سمت چر مواجه هستید که در این دوره مموزشیی هیرض   .تحلیل کند

امیا بیرای   . را تنها برای یک دامنه یا مدرط اینترنتی هعال کنیید گوگل منالیز  بر این است که شما می خواهید 

 :یییک از اییین گزینییه هییا، توضیییح کوتییاهی در مییورد هییر یییک از منهییا ارائییه مییی دهیییم      درک بهتییر هییر

۰ A single domain  را هعیال کنیید و در ایین    گوگل منیالیز   شما می خواهید تنها برای یک مدرط اینترنتی

 .دوره مموزشی این گزینه انتخاب شده است

۵ On domain with multiple sub domains: مانی انتخاب می کنیید کیه وب سیایت شیما     این گزینه را ز

وبیالگ میی نویسیید و     yourname.comبه عنوان مالال شما در . دارای چندین زیر دامنه یا ساب دومین است

به کمک این گزینه شما می توانید تراهیک دامنیه و  . اینترنتی دارید یک هروشگاه shop.yourname.comدر

 .تمامی زیر دامنه های وب سایت خود را به کمک این کد تجزیه و تحلیل کنید
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۵  Multiple top-level domains:     این گزینه برای زمانی است که شما می خواهید بیرای چنیدین دامنیه ییا 

را وارد کنید و تمامی تراهیک موجود در این وب سایت ها را ل منالیز گوگ مدرط اینترنتی متفاوت یک کد 

همانگونه که گفته شد در این دوره مموزشی ما ساده ترین مورد که گزینه اول .به صورت یکجا مشاهده کنید

های است را مورد استفاده قرار می دهیم و برای سایر موارد می توانید با کمی جستجو در اینترنت به راهنمایی 

. سیایت خیود قیرار بدهیید     را در وبگوگل منالیز  حال شما باید کد ارائه شده توسط .جامعی دست پیدا کنید

بررسیی کنید   گوگیل منیالیز    برای این کار باید این کد را در تمامی صفحاتی که می خواهید تراهیک منها را 

استفاده میی کنیید،   ... پرط، جومال ومانند ورد (CMS)اگر شما از سیستم های مدیریت محتوایی . قرار بدهید

بیه عنیوان مالیال اگیر شیما از      . قیرار دهیید   <head/>و  <head>تنها کاهی است که این کید را بیین دو تیگ    

را قبیل  گوگل منیالیز   ، کد ارائه شده از سوی header کنید، می توانید با مراجعه به هایل وردپرط استفاده می

اما اگیر شیما از سیسیتم هیای میدیریت      .کلیک کنید Update ی دکمهقرار بدهید و سپس بر رو <head/>از 

تیک   Header هستند، باید در بخیش  HTML محتوا استفاده نمی کنید و صفحات وب سایت شما به صورت

اگیر در زمینیه وارد   .تک صفحاتی که می خواهید از تراهیک منها مطلع شوید، کید ارائیه شیده را وارد کنیید    

توانید با کمی جستجو پاس  و روز چگونگی قرار دادن این کد را پیدا کنیید و   کردن کد مشکل دارید، می

 .مشنا است مشورت کنید HTML یا با یکی از دوستان خود که در حد ابتدایی با

دارای دقت کاهی باشد، شیما بایید   گوگل منالیز  سایت شما توسط  برای منکه تجزیه و تحلیل ممار وب :نکته

 .را در وب سایت خود قرار می دهید صبر کنید HTML که کد هفته از زمانی ۵حدود 

 گوگل آنالیز کلیات 

بسازید و کد مربوط بیه جمیع موری   گوگل منالیز  شما در بحش گذشته مموختید که چگونه یک حساب در 

با از این بحش تا پایان دوره شما . را در وب سایت خود قرار بدهیدگوگل منالیز  ممار بازدیدکنندگان توسط 
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در ایین  .و همچنین روز کار با هر یک از این بخش هیا مشینا خواهیید شید    گوگل منالیز  بخش های مختلف

 (My Site) و سایت من  (Dashboards)یعنی داشبوردهاگوگل منالیز  دوره مموزشی شما با دو بخش اصلی 

رت نیاز با کمی جسیتجو  مشنا می شوید و مشنایی با دیگر بخش ها را بر عهده خودتان می گذاریم تا در صو

علت تمرکز بر روی این دو بخش نیز من است که این . در اینترنت در مورد منها اطالعات کاملی را پیدا کنید

 .دو بخش برای کاربران ایرانی پرکاربرد هستند

ا از بوده است و به همین دلیل مگوگل منالیز  ، گوگل در حال به روز رسانی پروژهدر زمان نوشتن این : نکته

برای هعال کیردن  . من استفاده کرده ایم و تمامی تصاویر در این حالت گرهته شده اند (beta) حالت مزمایشی

کیه در   New Version بیر روی گزینیه  گوگل منیالیز   حالت مزمایشی تنها کاهی است که با ورود به حساب 

 .رد کلیک کنیدقسمت باالی سمت راست صفحه مرورگر و در کنار مدرط ایمیل شما قرار دا

 (Dashboards)  داشبوردها

هر منچه را که شیما بایید در ییک نگیاه در میورد وضیعیت بازدیدکننیدگان وب        گوگل منالیز  داشبوردها در

شما برای دیدن داشبورد وب سایت خیود بایید از طرییق نیوار نیارنجی      . سایت خود بدانید را نمایش می دهد

 .سایت خود شوید د تا وارد داشبورد وبکلیک کنی Dashboards رنگ بر روی گزینه

ربت کرده اید گوگل منالیز  در این دوره مموزشی هرض بر این است که شما تنها یک وب سایت را در: نکته

در . سیایت منتقیل میی شیوید     به داشبورد همیان وب  Dashborads و به صورت پیش هرض با کلیک بر روی

ای انتخاب هر یک می توانید از انتهیای سیمت راسیت نیوار     اید، بر صورتی که بیش از یک سایت ربت کرده

 .سایت مورد نظر خود را انتخاب کنید نارنجی رنگ، وب
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 ، بیانس رییت  (Visits)تصویر باال شمایل کلی داشبورد یک وب سایت است که در من تعداد کل بازدییدها  

(Bounce Rate)   ننیدگان بیه صیورت روزانیه     ، وضعیت بازدیدکنندگان به تفکییک کشیور و تعیداد بازدیدک

عالوه بر من شما می توانید دامنه زمانی مورد نظر خود را از طریق گزینه سمت راست . نمایش داده شده است

شیاید بیا   .را نمیایش میی دهید، انتخیاب کنیید      ۵۱۰۰جیوالی   ۵۲تیا   ۵۱۰۰جون  ۵۲باال که در تصویر هوق از 

ما در ادامه این دوره به صورت دقیق و جزئیی  ! ان نباشیدخواندن پاراگراف باال کمی گیج شده باشید، اما نگر

عالوه بر این به شما پیشنهاد می کنیم که قبل از شروع بحیش  .به هر یک از موارد اشاره شده خواهیم پرداخت

. بیشیتر مشینا شیوید   گوگل منیالیز   بعدی، با گزینه های مختلف در داشبورد کمی بازی کنید تا با هضای کلی 

 .می شود که درک و یادگیری بحش های مینده بسیار راحت تر شود این کار باعش

برای . شما می توانید گزینه های نمایش داده شده در داشبورد را براساط سلیقه خود کم و زیاد کنید: ۱نکته 

 .در قسمت سمت چر باال کلیک کنید Add Widget این کار تنها کاهی است که بر روی گزینه
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ید هر یک از بخش های نمایش داده شده در داشبورد را نیز سفارشیی کنیید، بیرای ایین     شما می توان: ۶نکته 

کار تنها کاهی است که بر روی عکس چرخ دنده در بیاالی سیمت راسیت هیر بخیش نمیایش داده شیده در        

 .داشبورد کلیک کنید و سپس من را براساط سلیقه خود سفارشی کنید

 (My Site)  بخش سایت من

علت این اهمیت از . مهمترین بخش این سرویس است My Site، گوگل منالیز    ی از کاربرانبه عقیده بسیار

منجا سرچشمه می گیرد که شما هر منچه که باید در مورد بازدیدکنندگان وب سایت خیود را بدانیید را میی    

نسیت کیه   داگوگیل منیالیز    را بخیش طالییی    My Site توانید در این بخش پیدا کنید و بیه نیوعی میی تیوان    

تنها کاهی است که از طرییق   My Site برای ورود به بخش!استگوگل منالیز  یادگیری من برابر با یادگیری 

دو گزینه بیه شیما    My Site با بردن نشانگر ماوط بر روی. کلیک کنید My Site نوار نارنجی رنگ بر روی

تمرکیز   Reports جه به اهمیت بسیار زیادبا تو .Intelligence و Reports نمایش داده می شود که عبارتند از

اصلی این دوره بر روی این بخش است و اکالر بحش های مینده حول این بخش خواهد بیود و تنهیا در ییک    

 .خواهیم پرداخت Intelligence بحش به بخش

 

ی بیه  را نشان می دهد که در مورد برخی از منها در این دوره مموزش Reports تصویر باال بخش های مختلف

 :صورت مفصل صحبت خواهیم کرد و بخشی دیگر از من را بر عهده خودتان می گذاریم
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  Visitors 

در این بخش کلیه ممار و ارقام مربوط به بازدیدکنندگان مانند موقعیت جاراهیایی، رهتیار بازدیدکننیدگان در   

ز طریق منها به وب سایت شما وب سایت و همچنان اطالعاتی جالبی در مورد ابزارهایی که بازدیدکنندگان ا

 .مراجعه کرده اند، نمایش داده می شود

Advertising 

به دلیل تحریم های اعمال شده  Ad Words این بخش بدرد کاربران ایرانی نمی خورد چون سیستم تبلیااتی  

ممیوزز  از سوی ممریکا و گوگل، در دسترط کاربران ایرانی نیست و به همین دلیل این بخش در این دوره 

 اما اگر بخواهیم به صورت خالصه این بخیش را توضییح بیدهیم بایید بگیوییم کیه از طرییق       . داده نمی شود

Advertising می توان وضعیت مماری تبلیاات Ad Words را به مسانی رهگیری کرد. 

   Traffic Sources 

 .نمایش داده می شونددر این بخش منابع مختلفی که تراهیک را به وب سایت شما ارسال کرده اند، 

  Content 

در این بخش به صورت جزئی ممار و ارقام دقیق در مورد مطالب منتشر شده در وب سایت منهیا و وضیعیت    

 .بازدید از منها و ده ها مورد دیگر نمایش داده می شود

   Conversions 

نگی رسییدن بیه منهیا را    در این بخش شما می توانید اهداهی را برای وب سایت خیود تعرییف کنیید و چگیو    

با توجه به اینکه هدف این دوره برطرف کیردن نیازهیای کیاربران ایرانیی و وب سیایت هیا و       .رهگیری کنید

 Content و Traffic Sourcesو  Visitors وبالگ هیای ایرانیی اسیت، در ایین دوره در میورد بخیش هیای       

را بر عهده اهرادی که نییاز بیه   (  Conversionsو Advertising) صحبت خواهد شد و بررسی دو مورد دیگر
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مراجعه کنید که یکی از بهترین گوگل منالیز   Helpبرای شروع نیز می توانید به بخش . من دارند می گذاریم

صحبت خواهیم کرد تیا   Visitors در بحش مینده به صورت مفصل در مورد بخش.این زمینه است مراجع در

به کمک من بدانید کیه بیشیترین بازدیدکننیدگان وب سیایت شیما از کیدام کشیور و شیهر هسیتند و بیا چیه            

پیس منتظیر بحیش بعید باشیید کیه دنییای جدییدی را نسیبت بیه           . مرورگری وارد وب سایت شما میی شیوند  

 .دکنندگان وب سایت تان به روی شما باز می کندبازدی

 (Visitors)  بازدیدها

 بخش ا ل

یکیی از ایین بخیش هیا،     . به صورت مختصر مشنا شدیدگوگل منالیز  در بحش گذشته با بخش های مختلف 

 Visitorsبخیش  . میی نیامیم   Visitors است که برای راحتی کار از این پس تنها من را (Visitors) بازدیدها

زییر مجموعیه اسیت کیه هیر ییک از منهیا اطالعیات          ۴کنید، شیامل   مانگونه که در تصویر زیر مشاهده میه

در این بحیش بیه صیورت    . گرانبهایی را در مورد بازدیدکنندگان وب سایت تان در اختیار شما قرار می دهند

 .مفصل به بیان ویژگی ها و کاربردهای هر یک از این بخش ها می پردازیم
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Overview 

 

 

کیه در بحیش    (Dashboard) است که در نگاه اول بیه بخیش داشیبورد    Overview تصویر باال، شمایل کلی

 Overview تیوان  به دلیل همین شباهت است که می. گذشته در مورد من صحبت کردیم، بسیار شباهت دارد

بازدیدکننیدگان خیود را    دانست که شما در من اطالعات کلیی در میورد ممیار    Dashboard را نمونه پیشرهته

 Overview حاال بد نیست که به صورت جزئی در مورد هر ییک از بخیش هیای مختلیف    .بدست می مورید
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قرار دارد، ممار بازدیدکنندگان وب سیایت را بیه    Overview گراف زیر که در باالترین بخش.صحبت کنیم

ر روی هیر ییک از نقیاط مبیی تعیداد      شما می توانید با بیردن نشیانگر میاوط بی    . صورت روزانه نشان می دهد

 .بازدیدکنندگان روز مورد نظر خود را مشاهده کنید

بیرای ایین   . عالوه بر من شما می توانید وضعیت نمودار را از حالت روزانه به ساعت، ماه، هفته نیز تاییر بدهید

الت میورد نظیر   در باالی سمت راست گراف را انتخاب کنید و ح Graph By کار تنها کاهی است که گزینه

نییز حالیت هیای     Compare و Metric عالوه بر ایین شیما میی توانیید از طرییق گزینیه      .خود را انتخاب کنید

را ... سیایت و  مختلف نمودار ماننید بازدیدکننیدگان یکتیا، درصید زمیان مانیدگاری بازدیدکننیدگان در وب       

ه ها بازی کنید تا با کاربرد هیر ییک از   بد نیست خودتان کمی با این گزین. مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید

 تعدادی ممار و ارقام همراه با یک نمیودار پیای   Overview در بخش میانی.این گزینه های بیشتر مشنا شوید

(Pie)  را مشاهده می کنید که نمونه ای از من در تصویر زیر ممده است: 

 

 

 ت خود را مشاهده می کنیددر این بخش شما مخرین ممار از وضعیت بازدیدکنندگان وب سای

Visits 

و گوگیل منیالیز    به شما تعداد کل بازدیدکنندگان وب سایت شما را از زمان هعیال کیردن    Visits عددمقابل

   .دادن کد مربوط به من در وب سایت را نمایش می دهد قرار
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 Unique Visitors 

هرق این عدد . شما را نمایش می دهد تعداد بازدیدکنندگان یکتای وب سایت Unique Visitors عدد مقابل

  .در من است که این عدد تعداد خالص بازدیدکنندگان وب سایت شما را نشان می دهد (Visits) با عدد قبلی

 Page views 

 .نیییز من اسییت کییه تعییداد کییل صییفحات نمییایش داده شییده را نشییان مییی دهیید    Page views منظییور از

را  Page views و Unique Visitors و Visits ش داده شده در مقابیل برای اینکه تفاوت سه عدد نمای: نکته

 ۵۱زییر  )هرض کنید که شما وارد یک وب سایت شده اید و هر چند دقیقه . متوجه شوید، یک مالال می زنیم

 شما در این حالت با هر بار بارگذاری یک رقم به تعداد. می کنید (Refresh) من را مجددا بارگذاری( دقیقه

Visitsهای من وب سایت اضاهه می کنید، اما این اتفاق برای Unique Visitors  نمی اهتد و براساط هناوری

از من استفاده می کند، اگر شما صفحات مختلف یک وب سایت را صد بار باز کنیید و  گوگل منالیز  ای که 

به صفحات مختلف یک وب  اما اگر شما. شناخته می شوید Unique Visitors ببندید، تنها یک بار به عنوان

  .اضاهه می کنید Page views سایت مراجعه کنید، با مراجعه به هر صفحه یک رقم به تعداد

Pages/Visit 

را  Visits به Page viewsاین عدد نسبت تعداد صفحات نمایش داده شده به کل بازدیدکنندگان یعنی نسبت 

ی توانید تعداد متوسط صفحات بازدیید شیده توسیط    اهمیت این عدد در من است که شما م. نمایش می دهد

سایت باال که تصیویر من را   به عنوان مالال، هر بازدیدکننده وب. یکی از بازدیدکنندگان خود را متوجه شوید

  .صفحه از این وب سایت را مشاهده کرده است ۰۲۵۵مشاهده می کنید به طور متوسط 

Avg. Time on Site 

این عیدد  . سایت در من سپری می کنند را نشان می دهد ه بازدیدکنندگان یک وباین عدد میانگین زمانی ک

بگذاریید  . هر چقدر باالتر باشد، نشان می دهد که وب سایت شما برای بازدیدکنندگان جذاب تر بوده اسیت 
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یک مالال بزنیم؛ هرض کنید که شما وارد یک وب سایت می شوید و به محض مشاهده چند تصویر من را می 

اما حیاال هیرض کنیید کیه شیما      . ید؛ در این حالت شما تنها چند رانیه را در من وب سایت سپری کرده ایدبند

وارد یک وب سایت شده اید و شروع به خواندن یک مطلب جذاب کرده اید و چندین دقیقه از وقیت خیود   

شیما بازدیدکننیده من   حاال اگر میانگین زمانی که هر یک از حالتی که . را در من وب سایت سپری کرده اید

وب سایت بوده اید را محاسبه کنید، خواهید دید که در حالت دوم عیدد بدسیت ممیده بیاالتر از حالیت اول      

در نتیجه و همانگونه که گفته شد هر چه عدد مربوط به این میانگین باالتر باشد، جذابیت سیایت بیرای   . است

  !به تنهایی این نظریه را رابت نمی کند هر چند که این معیار. بازدیدکنندگان شما بیشتر است

Bounce Rate 

باالتر باشد، وضیعیت وب سیایت شیما از     Bounce Rate طور کلی هر چه درصد نمایش داده شده در مقابلب

 .مشینا شیوید   Bounce Rate اگر دلیل من را بخواهید بدانید، باید با تعرییف ! نظر بازدیدکنندگان بدتر است

Bounce Rate ی از بازدیدکنندگان گفته می شود که وارد وب سایت شما می شوند و بدون منکیه  به درصد

به همین دلییل بایید گفیت کیه     . تمایلی به ادامه گردز در وب سایت شما داشته باشند، من را ترک می کنند

  .درصد باالتر برابر با عدم تمایل بیشتر بازدیدکنندگان وب سایت به ادامه گردز در من است

New Visits 

به معنای درصد بازدیدکنندگان جدیید اسیت کیه وارد وب     New Visits صد نمایش داده شده در مقابلدر 

این عدد هر چه میزانش باالتر باشد، نشان می دهد که اهراد جدیدی وارد وب سایت شما . سایت شما شده اند

امیا عیالوه بیر میوارد بیاال،      .بهتر است شده اند، به همین دلیل و به طور کلی هر چه میزان این عدد باالتر باشد،

 نمودار پایی را نییز مشیاهده میی کنیید کیه در من درصید بازدیدکننیدگان جدیید         Overview شما در بخش

(New Visitors)    و درصد بازدیدکننیدگان بازگشیته (Returning Visitors)    منظیور از  . را نشیان میی دهید

 به وب سایت ممده اند و دستکم برای بار دوم اسیت کیه بیه    بازدیدکنندگان بازگشته نیز اهرادی است که قبال
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اما اهمیت این درصد در چیستباهمیت این درصد بستگی بیه هیدف وب سیایت شیما     . من مراجعه می کنند

اگر شما یک هروشگاه منالین داشته باشید و اجناسی را به مشتریان خود بفروشید، هر چه ممار کیاربران  . دارد

د، نشان می دهد که منها از محصوالت شما راضی بوده انید و بیرای خریید مجیدد بیه وب      بازگشته باالتر باش

اما اگر هدف شما جذب بازدیدکنندگان جدید برای یک وب سایت تیازه کیار   . سایت شما مراجعه کرده اند

که به طور  اما نباید این نکته را هراموز کنید. باشد، هر چه تعداد بازدیدکنندگان جدید بیشتر باشد بهتر است

کلییی بازدیدکننییدگان بازگشییته ارزشییی بییه مراتییب بیشییتر از بازدیدکننییدگان جدییید دارنیید زیییرا درصیید      

 .سیایت شیما توسیط بازدیدکننیدگان تیان را نشیان میی دهید         بازدیدکنندگان بازگشته میزان وهیاداری بیه وب  

محاسبه می شود به این صورت کیه اگیر    کوکی مرورگربازدیدکننده جدید براساط گوگل منالیز  در  :نکته

شیما  منیالیز   گوگل سایت شوید،  شما کوکی مرورگر خود را پاک کنید و یا از یک مرورگر دیگر وارد وب

همانگونه که در تصیویر زییر مشیاهده میی کنیید، در بخیش       .را به عنوان بازدیدکننده جدید شناسایی می کند

نمایش داده شده است کیه در بحیش   ... نیز خالصه ای از وضعیت جاراهیایی، تکنولوژی و Overview پایانی

 .بعدی به صورت کامل به منها خواهیم پرداخت
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 بخش د م 

می پردازیم که در من شما میی توانیید    Demographics امه بحش گذشته در این بحش به بررسی بخشدر اد

 .اطالعات ارزشمندی از پراکندگی جاراهیایی بازدیدکنندگان خود بدست مورید

 

 

بخش است که به توضیح هر یک از  ۶شامل  Demographicsهمانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، 

 .پردازیممنها می 

Location 

است و همانگونیه کیه از معنیای من مشیخص اسیت، مکیان و موقعییت جاراهییایی         « مکان»این واژه به معنای 

، Location با کلیک بیر روی . بازدیدکنندگان وب سایت خود را می توانید از طریق این بخش مشاهده کنید

 .نقشه جهان مشاهده کنیدشما می توانید وضعیت بازدیدکنندگان وب سایت خود را بر روی 
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است که در ادامه به توضیح تک تک بخش های من از باال تیا پیایین    Location تصویر باال شمایلی از بخش

میی   Advanced Segments دو گزینه وجود دارد که از طرییق گزینیه   Location در باالی واژه.می پردازیم

. در این مورد در بحیش هیای گذشیته صیحبت کیرده اییم      توانید این قسمت را به دلخواه خود سفارشی کنید؛ 

 CSV است که از طریق من می توانید کلیه اطالعات این بخش را به صورت هایل های Export گزینه بعدی

 ، دو گزینیه Location در زیر واژه.ذخیره کنید (Excel) اهزار اکسل مخصوص نرم CSV و همچنین TSV و

Map Overlay و Explorer ه می کنید که به کمیک حالیت  را مشاهد Map Overlay     میی توانیید وضیعیت

 .بازدیدکنندگان خود را بر روی نقشه کره زمین مشاهده کنید

 

 

را مشاهده می کنیید کیه ایین ممیار همیان      ... در قسمت باالی نقشه شما اطالعاتی مانند ممار بازدیدکنندگان و

کرده ایم و برای اطالعات بیشتر و مفهوم منهیا،   در مورد منها صحبت Overview مماری هستند که در بخش

اما نکته جالب این نقشه من اسیت کیه اگیر نشیانگر میاوط      .پیشنهاد می کنیم که به بحش گذشته مراجعه کنید

خود را بر روی هر یک از کشورهای جهان ببرید، تعداد بازدیدکنندگان وب سایت همیراه بیا نیام من کشیور     
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ر من هر چه سبز پررنگ تر شود، باید بدانید که تعداد بیشیتری از من کشیور بیه    عالوه ب. نمایش داده می شود

امیا  .به عنوان نمونه براساط نقشه باال، بیشترین بازدیدکننیدگان از اییران بیوده انید    . وب سایت شما سر زده اند

مشیاهده   شاید شما دوست داشته باشید نموداری مانند منچه در بحش گذشته در مورد من صحبت شده بیود را 

 توانید با کلیک بر روی گزینهای اندیشیده است و شما میبرای این درخواست شما چارهگوگل منالیز  کنید؛

Explorer  در باالی نقشه و کنار Map Overlay          نمیوداری ماننید منچیه در بحیش قبیل بیه من اشیاره شید را

 شید کیه در زییر نقشیه نمیایش داده      جیدولی با  Location هیای تیرین قسیمت  اما یکی از جالب .مشاهده کنید

 .شودمی

 

 

شیما بیه کمیک ایین جیدول میی توانیید ممیار         . تصویر باال نمونه ای از جدولی است که به من اشاره کیردیم 

عالوه بر من شما میی توانیید   . بازدیدکنندگان وب سایت خود را به تفکیک کشورهای مختلف مشاهده کنید

ه کاربران هر کشور در وب سیایت شیما سیپری کیرده انید، درصید       اطالعات ارزشمندی مانند مدت زمانی ک

امیا شیاید شیما عالقیه داشیته باشیید کیه ایین         . را نیز مشاهده کنیید ... بازدیدکنندگان جدید وب سایت شما و

چاره اندیشی کرده است و گوگل منالیز  خوب در این مورد نیز . تفکیک براساط شهر، قاره و شبه قاره باشد
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ممیار بازدیدکننیدگان    Sub Continent Region و Continentو  City با انتخاب گزینه هیای  شما می توانید

 .وب سایت خود را براساط شهر، قاره و شبه قاره مشاهده کنید

Language 

اسیت و بیه همیین دلییل شیما براسیاط ایین بخیش میی توانیید زبیانی کیه             « زبیان »به معنیای   Language واژه

البته باید به این نکته اشیاره کنییم کیه ایین ممیار       .استفاده می کنند را مشاهده کنیدبازدیدکنندگان شما از من 

براساط زبان سیستم عامل جمع موری شده است و به همین دلیل شاید منقدرها دقیق نباشد، امیا بیا ایین حیال     

بیرای  اسیت و   Location نییز شیبیه   Language بیاقی قسیمت هیای بخیش    !دانستن بهتر از ندانستن است، نهب

 .را به شما پیشنهاد می کنیم Location جلوگیری از تکرار، خواندن بخش
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 Custom Variables   User Defined 

اگر . را برای خود سفارشی کنند کاربرد داردگوگل منالیز  این دو بخش برای کاربرانی که می خواهند ممار 

  Helpبرای اطالعات بیشتر در این مورد به بخیش  شما جز من دسته اهراد هستید، به شما پیشنهاد می کنیم که 

بیرای   Demographics مراجعه کنید تا پاس  سواالت خود را پیدا کنید زییرا ایین دو بخیش از   گوگل منالیز 

 .کاربران کاربردی نیست اکالر

 بخش سوم 

 و Technology و Behavior می پردازیم که شامل Visitors در این بحش به بخش های باقیمانده در قسمت

Social و موبایل است. 

 

همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، هر یک از این چهار بخش شامل زیرمجموعه هایی هستند کیه  

 .شما با کارکرد تک تک منها مشنا می شوید در ادامه این بحش
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Behavior 

بیه عنیوان مالیال شیما بیا       .در این بخش شما می توانید رهتار بازدیدکنندگان وب سایت خود را مشاهده کنیید 

میی توانیید درصید بازدیدکننیدگان جدیید و بازدیدکننیدگان بازگشیته را         New vs. Returning مراجعه بیه 

 :قت کنیدبه تصویر د. مشاهده کنید

 

 

را در بحش های گذشته توضیح داده اییم   New vs Resturning همانگونه که مشاهده می کنید بخش باالیی

و به همین دلیل در اینجا تنها به توضیح بخش پایین که نمودار پای در سیمت راسیت من بیه نمیایش درممیده      

 .است، می پردازیم
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ان جدیید و بازگشیته را نمیایش میی دهید کیه در بحیش        این بخش به صورت پیش هرض میزان بازدیدکنندگ

اما این بخش تنهیا بیه   . به صورت مفصل تفاوت این دو را توضیح داده ایم« بخش اول -(Visitors) بازدیدها»

که در باالی سمت  Secondary dimension شما این نمودار را نمایش نمی دهد، بلکه شما می توانید با تاییر

نوع داده ها را از حالت بازدیدکنندگان به وضعیت هیای دیگیر ماننید تکنولیوژی کیه      چر جدول قرار دارد، 

برای درک بهتر به شما پیشینهاد میی   . شامل مرورگر یا سیستم عامل مورد استفاده کاربران می شود تاییر دهید

 .کنیید کنیم که با گزینه های مختلف من بازی کنید تیا نمیودار پیای را براسیاط اطالعیات مختلیف مشیاهده        

حالیت هیای مختلیف نمیایش نمیودار را انتخیاب کنیید، از         View عالوه بر من شما می توانید از تاییر گزینیه 

 .هرض است تا نمودار ستونی و یا جدول براساط درصد نمودار پای که به صورت پیش

، شما منالیز گوگل    بر همین اساط همانگونه که در باال گفته شد، به دلیل سادگی کار با بخش های مختلف

امیا شیاید شیما بخواهیید بدانیید کیه       . می توانید به راحتی نمودارهای مختلف را براساط نیاز خود ایجاد کنید

بیرای منکیه ایین ممیار و ارقیام را      . بازدیدکنندگان وب سایت شما چند مرتبه به وب سایت شیما سیر زده انید   

 .بروید Frequency & Regency یعنی Behavior بدست مورید، شما می توانید به بخش بعدی
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Frequency and Recency 

یکی از مواردی که به عنوان صاحب و یا مدیر یک وب سایت برای شما اهمییت دارد، من اسیت کیه بدانیید     

. بازدیدکنندگان شما به چه میزان به وب سایت شما مراجعه کرده اند و به صیفحات مختلیف من سیر زده انید    

 .، کیییارکرد ایییین بخیییش را براسیییاط ییییک مالیییال توضییییح میییی دهییییمبیییرای درک بهتیییر ایییین موضیییوع

بار صفحات من نمایش داده شیده   ۴۲۵۲بازدیدکننده و  ۶۲۴۵سایت را که تا کنون  تصویر زیر ممار یک وب

 است را نشان می دهد

 

چهیار   است، Frequency & Recency شما در این جدول که نمونه ای از جدول نمایش داده شده در بخش

 :را مشاهده می کنیدستون 
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  Count of Visits 

به عنوان مالال عدد یک به معنای یک بار بازدید، عدد . این ستون به شما تعداد دهعات بازدید را نشان می دهد

   .بار بازدید است ۰۶تا  ۲به معنای  ۰۶-۲بار بازدید و عدد  ۵به معنای  ۵

Visits 

 ۶۴۲۰بیه عنییوان مالییال در جیدول بییاال تعییداد   . شیان مییی دهیید ایین سییتون بییه شیما تعییداد بازدیدکننییدگان را ن  

بیار از ایین وب سیایت     ۰۱۱تا  ۲۰نفر بین  ۰سایت ممده اند و تنها  بازدیدکننده تنها یک بار به بازدید این وب

   .بازدید کرده است

Page views 

. به شما نشان می دهد این عدد همانگونه که بارها گفته شده است، تعداد دهعات صفحات نمایش داده شده را

بار از صفحات مختلف توسط بازدیدکنندگانی که تنها یک بار به این وب سایت مراجعه  ۴۵۲۴به عنوان مالال 

اند تنهیا   بار به این وب سایت مراجعه کرده ۰۱۱تا  ۲۰کرده اند، مشاهده شده است و بازدیدکنندگانی که بین 

   .بار از صفحات مختلف بازدید کرده اند ۰

Percentage of total 

 .این بخش نیز ممار و ارقام را براساط درصد تعداد دهعات نمایش صیفحه و بازدیدکننیدگان نشیان میی دهید     

 حاال اهمیت این جدول در چیستب

اهمیت این جدول در من است که شما به کمک من می توانید میزان جذابیت وب سیایت خیود را بسینجید و    

بیشتر باشد، این نشیان میی دهید کیه وب سیایت شیما بیرای         (Count of Visits) هر چه تعداد دهعات بازدید

 .دیگران جذاب است
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را انتخاب کنید، تعداد دهعات بازدید و اگر  Count of Visits گزینه Performance اگر در زیر واژه  :نکته

شیود؛   نمایش داده می را انتخاب کنید، تعداد روزهای بعد از مخرین بازدید، Days Since Last Visit گزینه

به عبارت دیگر این گزینه به شما این نکته را می گوید که چه تعداد از بازدیدکنندگان شما در چند روز اخیر 

به عنوان مالال عدد صفر نشان دهنده بازدیدکنندگان تازه شما هستند و هر . از وب سایت شما بازدید کرده اند

 .سایت شما اهزایش پیدا می کند دیدکنندگان بازگشته به وبچه مقدار این عدد بیشتر شود، تعداد باز

Engagement 

که بازدیدکنندگان شما در وب سایت شما مانده انید  ( براساط رانیه)در این بخش شما می توانید مدت زمانی 

دقت  به عنوان مالال به تصویر. و همچنین تعداد صفحاتی که در هر بار مراجعه تماشا کرده اند را مشاهده کنید

 : کنید

 

 

است، شما می توانید هر یک از دو حیالتی کیه در بیاال     Engagement در تصویر باال که نمایی کلی از بخش

اگر می خواهید که مدت زمانی که بازدیدکنندگان شیما  . به من اشاره شد را تنها با یک کلیک مشاهده کنید
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و اگر میی خواهیید کیه تعیداد      Visit Duration هدر وب سایت مانده اند را مشاهده کنید، باید بر روی گزین

 کیه در زییر عبیارت    Page Depth صفحاتی که در هر بار مراجعه از وب سایت را تماشا کیرده انید بیر روی   

Performance  به عنوان مالال به جدول باال دقت کنید؛ براساط ممیار و ارقیام نمیایش    .قرار دارد کلیک کنید

رانیه در این وب سایت صیبر   ۰۱درصد از بازدیدکنندگان تنها بین صفر تا  ۲۱داده شده در این جدول، حدود 

کرده اند، این بدان معناست که وب سایت باال از نظر بازدیدکنندگان دارای جذابیت نیست و بازدیدکنندگان 

رانیه بر روی عالمت ضربدر مرورگر خود کلیک میی کننید و    ۰۱من با ورود به وب سایت و پس از حداکالر 

اما شاید شما عالقه داشته باشید که از وضعیت گشت و گذار بازدیدکنندگان وب سیایت  !صفحه را می بندند

همانگونیه کیه   . خود مطلع شوید و اینکه منها در زمان بازدید از وب سایت شما چند صفحه را مرور می کنند

 ما می توانیید بیا کلییک بیر روی    برای این عالقه شما راه حلی ساده اندیشیده است و شگوگل منالیز  گفتیم، 

Page Depth به این ممار دست پیدا کنید. 
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است که برای درک بهتر شاید بد نباشید کیه کمیی در میورد من      Page Depth جدول باال نمونه ای از بخش

 .توضیح دهیم

بازدید در ستون اول این جدول، تعداد صفحات مرور شده توسط بازدیدکنندگان وب سایت شما در یک بار 

به نمایش درممده، در ستون دوم تعداد بازدیدکنندگان، در ستون سوم تعداد صفحات نمیایش داده شید و در   

نفیر   ۰۲به عنوان مالال . ستون مخر نیز درصد بازدیدکنندگان و تعداد صفحات نمایش داده شده مشخص است

یا بیش از ! سایت را ترک کرده اند از بازدیدکنندگان قبل از منکه وب سایت به صورت کامل باال بیاید، وب

درصد از بازدیدکنندگان تنها یک صفحه در هر دهعه بازدید از وب سایت را تماشا کرده اند که این ممار  ۲۱
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سایت برای بازدیدکنندگان منقدرها جذاب نیسیت کیه بیه میرور و گیردز       مجددا تایید می کند که این وب

 .بیشتر در من بپردازند

Technology 

گونه که از اسم ایین بخیش مشیخص اسیت، در ایین قسیمت میی توانیید کلییه اطالعیات مهیم در میورد             همان

بازدیدکنندگان خود را از نظر تکنولوژی بدانید؛ اطالعاتی مانند نوع مرورگر، نوع سیستم عامل و نوع اینترنت 

 و Browser & OS تیان؛ و تمیامی ایین اطالعیات در دو بخیش      میورد اسیتفاده بازدیدکننیدگان وب سیایت    

Network در دسترط هستند. 

Browser & OS 
همانگونه که از اسم این بخش مشخص است، شما به کمک این بخش می توانید بازدیدکنندگان وب سیایت  

مانند بخش هیای قبلیی کیه     Browser & OS .خود را براساط نوع مرورگر و سیستم عامل تقسیم بندی کنید

است که در بخش بیاالیی من بازدیدکننیدگان روزانیه وب سیایت بیه       توضیح دادیم از دو بخش تشکیل شده

امیا بخیش پیایینی بیه     . هیای گذشیته توضییح داده اییم     بحیش صورت نموداری نشان داده شده اند و من را در 

  .صورت زیر است که در اینجا در مورد من می خواهیم صحبت کنیم
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ت بازدیدکننیدگان وب سیایت خیود را براسیاط     در این بخش همانگونه که گفتییم، شیما میی توانیید وضیعی     

هیرض شیما وضیعیت بازدیدکننیدگان وب سیایت خیود را        در حالت پییش . پارامترهای مختلفی مشاهده کنید

بیه عنیوان مالیال در جیدول بیاال حیدود نیمیی از        . براساط مرورگری که استفاده می کنند، مشاهده میی کنیید  

 (Firefox) و بعید از من از هایرهیاکس   (Internet Explorer) بازدیدکنندگان از مرورگر اینترنت اکسیپلورر 

 .استفاده می کنند

در باالی سمت راست این جدول و در . اما این تنها مماری نیست که شما می توانید از این بخش مشاهده کنید

ن گزینه های مختلف هستند که به کمک هر یک می توانید نکات دیگری از بازدیدکنندگا Viewing مقابل

 :خود را کشف کنید

 Operating System 

به کمک این بخش شما می توانید وضعیت بازدیدکنندگان وب سایت خیود را براسیاط سیسیتم عیاملی کیه      

 .استفاده می کنند مشاهده کنید

  Screen Resolution 

ا به کمک این بخش شما می توانید وضعیت بازدیدکنندگان وب سیایت خیود را براسیاط کیفییت تصیویر یی      

 .همان مانیتورشان مشاهده کنید

 Screen Colors 

به کمک ایین بخیش شیما میی توانیید وضیعیت بازدیدکننیدگان وب سیایت خیود را براسیاط رنیگ بنیدی             

 .مانیتورشان مشاهده کنید
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 Flash Version 

به کمک این بخش شما می توانید وضعیت بازدیدکنندگان وب سایت خود را براساط نسیخه هیای مختلیف    

در اییین بخییش شییما مییی توانییید وضییعیت اسییتفاده   Other - .شییی کییه اسییتفاده مییی کننیید مشییاهده کنییید  هل

 .بازدیدکنندگان وب سایت خود را براساط قابلیت استفاده از جاوا مشاهده کنید

Network 

به کمک این بخش شما می توانید اطالعاتی در مورد اتصال اینترنت بازدیدکنندگان وب سایت خود بدسیت  

ساختار کلی این بخش مانند بخش قبلی است با این تفاوت که شما در ایین بخیش میی توانیید در دو     . دموری

مورد اطالعاتی جالبی را بدست بیاورید هر چند که به دلیل ساختار سرویس دهندگان اینترنت در ایران، ایین  

 .ممار منچنان که باید و شاید دقیق نیست

 

 

است که همانگونه که می بینید می توانید بازدیدکنندگان خیود را براسیاط    تصویر باال نمونه ای از این بخش

در بیاالی سیمت چیر     Hostname عالوه بر من با کلییک بیر روی  . سرویس دهندگان اینترنت مشاهده کنید

 .توانید براساط هاست، بازدیدکنندگان خود را مشاهده کنید جدول نیز می
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  (Traffic Sources) منابع ترافیک

سیایت هیا بسییار پرطرهیدار اسییت، دانسیتن ایین نکتیه اسیت کییه          از میواردی کیه در بیین صییاحبان وب    یکیی 

این نکته زمانی بااهمیت تیر میی شیود کیه شیما      . بازدیدکنندگان از چه طریقی وارد وب سایت منها می شوند

لییغ کنیید   یک هروشگاه اینترنتی داشته باشید و بخواهید که در جذب مشتری در وب سایت هیای مختلیف تب  

سایت شما می هرستند میی توانیید تبلیایات     چون با دانستن وب سایت هایی که بازدیدکننده بیشتری را به وب

 .خود را هدهمندتر در هضای منالین قرار بدهید

شما به کمک . یا منابع تراهیک بخشی است که می تواند به این نیاز شما پاس  بدهد Traffic Sources بخش

نید به مسانی متوجه شوید که تراهیک وب سایت شیما بیه چیه صیورت اسیت و کیاربران بیا        این بخش می توا

 و Overview شامل دو بخیش اصیلی   Traffic Sources.جستجوی چه کلماتی به وب سایت شما رسیده اند

Sources  ها می پردازیم بحشبه توضیح هر یک از این  بحشاست که در ادامه این. 

Overview 

مشنا شدید، شما به کمیک ایین بخیش میی      Overview های گذشته نیز با مفهوم کلی بحش همانگونه که در

توانید وضعیت کلی بازدیدکنندگان خود را براساط مکانی که منهیا بیه وب سیایت شیما مراجعیه میی کننید        

 .مشاهده کنید
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ن دهنیده ممیار   قسیمت بیاال کیه نشیا    . تصویر باال شمایل کلی از این بخش است که شامل دو قسمت می شود

هیای گذشیته بیه     بحیش بازدیدکنندگان وب سایت براساط روزهای مختلف است که این قسمت را بارها در 

اما قسمتی که جدید است، قسمت پیایینی اسیت کیه در من شیما میی توانیید       . صورت مفصل توضیح داده ایم

وانیید وضیعیت تراهییک وب    شما به کمک نمودار پای می ت.بازدیدکنندگان خود را به راحتی رهگیری کنید

 :سایت خود را براساط منبع های مختلف مشاهده کنید که عبارتند از
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 Search Traffic 

عدد نمایش داده شده در مقابل این عبارت به شما نشان می دهد که چند درصد از بازدیدکنندگان وب سایت 

درصید   ۲۶ن مالال در تصویر باال حدود به عنوا. شما از طریق جستجو در اینترنت به وب سایت شما رسیده اند

 .از بازدیدکنندگان از طریق جستجو در اینترنت به این وب سایت رسیده اند

Referral Traffic 

عدد نمایش داده شده در مقابل این عبارت به شما نشان میی دهید کیه چنید درصید از بازدیدکننیدگان وب        

برای درک بهتیر شیاید بید نباشید مالیالی      . ممده اند سایت شما از طریق دیگر وب سایت ها به وب سایت شما

هرض کنید در یک وب سایت به یکیی از مطالیب شیما لینیک داده شیده اسیت و اهیرادی بیر روی من         . بزنیم

 Referral زمانی که منها وارد وب سایت شما می شوند، منها جز تراهییک ارجیاع شیده ییا    . کلیک می کنند

Traffic به حساب می میند. 

Direct Traffic 

سیایت   دهد که چند درصد از بازدیدکنندگان وب عدد نمایش داده شده در مقابل این عبارت به شما نشان می

بدون هیچ واسطه به این معناسیت  . شوند سایت شما می ای وارد وب شما به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه

عیالوه بیر   .سایت شما شیده باشید   وبسایت در نوار مدرط مرورگر وارد  که بازدیدکننده با تایر مدرط وب

نمودار پای، یک جدول نیز مشاهده می کنید که می توانید اطالعات نمیایش داده شیده در من را بیه کمیک     

 .گزینه های موجود در سمت چر جدول تاییر بدهید
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انتخاب شده اسیت کیه نشیان دهنیده     « کلمه کلیدی»یا  Keyword در این بخش به صورت پیش هرض گزینه

. اتی است که بازدیدکنندگان وب سایت با جستجوی منها در موتورهای جستجو به وب سایت رسیده اندکلم

اهمیت این گزینه در این است که شما می توانید براساط تعداد کلمات کلیدی جستجو شده و رسیده به وب 

  .بیشتری بدهید سایت تان، ذائقه بازدیدکنندگان خود را بدست بیاورید و بر روی من موضوعات مانور

و سیپس  « میفیون »هرض کنیید کیه اکالیر بازدیدکننیدگان وب سیایت شیما از طرییق جسیتجوی کلمیه           :مالال

براساط همین دو کلید واژه شیما متوجیه میی شیوید کیه درخواسیت       . به وب سایت شما رسیده اند« اندروید»

ی در ایین میورد بنویسیید و ییا اگیر      برای این دو بسیار زیاد است و به همین دلیل شما می توانید مطالب بیشتر

به طور کلی شما .هروشگاهی داشته باشید، می توانید محصوالت خود را بر روی این دو موضوع متمرکز کنید

گزینیه بعیدی   .می توانید استراتژی کلی وب سایت خود را براساط کلمه کلیدی تعیین و برنامیه رییزی کنیید   

Matched Search Query  م به صورت خالصه من را توضیح بدهیم، باید بگیوییم کیه   است که اگر بخواهی

اگر شما از جستجوگر گوگل به عنوان موتور جستجوی وب سایت خود استفاده کنیید، میی توانیید از طرییق     

این گزینه وضعیت کلید واژه هایی کیه توسیط بازدیدکننیدگان در وب سیایت شیما جسیتجو شیده اسیت را         

 .مشاهده کنید

است که شما به کمک من میی توانیید متوجیه     Sourceید کمی هیجان انگیز باشد، گزینه اما گزینه ای که شا

شوید که بازدیدکنندگان وب سایت شما از طریق چه وب سایت هایی به وب سایت شما مراجعه می کننید و  

ن مالیل ایی   !به نوعی دیگر بازدیدکنندگان خود را رهگیری کنید که از کجا به وب سایت شما وارد شیده انید  

است که شما یک بسته پستی را ارسال کرده باشید و به کمک کد رهگیری وضعیت بسته پستی را هیر لحظیه   

مشاهده کنید؛ به کمک این گزینه شما دقیقا همین کار را با بازدیدکنندگان خود میی کنیید و وضیعیت ورود    

 انگیییز نیسییتب حییاال بییه نظییر شییما اییین گزینییه هیجییان   . منهییا بییه وب سییایت خییود را مشییاهده مییی کنییید   
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است که همانگونه که در باالی من نوشته شده است، وضعیت   Landing Pageو مخرین گزینه در این بخش

شما به کمک این گزینه می توانید مشاهده کنید که . بازدیدکنندگان مستقیم وب سایت شما را نشان می دهد

بیه نیوعی بازدیدکننیدگان وب سیایت      کدام صفحه از وب سایت شما بیشترین بازدیدکننده را جذب کرده و

اهمیت این گزینه زمانی روشن تر می شود کیه شیما میی توانیید بیه کمیک ایین        . شما به من مراجعه کرده اند

گزینه پست ها و مطالیب محبیوب وب سیایت خیود در نیزد دیگیران را مشیاهده کنیید و براسیاط من ذائقیه           

رای دیدن گزارز کامل هر یک از ایین گزینیه هیا، بیر     شما می توانید ب :نکته.مخاطبان خود را بدست مورید

 .که در پایین سمت راست جدول قرار گرهته است، کلیک کنید view full repot روی

Sources 

به صورت کلی و خالصه مشاهده کردیم را در ایین بخیش بیا جزیییات      Overview هر منچه را که در بخش

 .بیشتر می توان مشاهده کرد

 

 

 ر تصویر باال مشاهده می کنیید ایین بخیش دقیقیا شیامل همیان میواردی اسیت کیه در بخیش          همانگونه که د

Overview به همیین دلییل از توضییح بخیش هیای      . به منها پرداختیمAll Traffic و Direct و Referrals  و

ح به دلیل عدم کاربرد من برای کاربردهای معمولی خودداری می کنیم و تنها به توضی Campaigns همچنین

 .می پردازیم Search بخش
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Search 

را توضیح می دهیم، زیرا  Organic و Overview این بخش شامل دو سه قسمت است که ما تنها قسمت های

      Overviewهمانگونه کیه قیبال گفتیه شید، شیما در بخیش      .برای کاربران حرهه ای کاربرد دارد Paid قسمت

 .ا با توجه به جستجوی بازدیدکنندگان مشاهده کنیدمی توانید خالصه ای از وضعیت وب سایت خود ر

اسیت کیه شیما بیه کمیک من میی توانیید         Organicاما قسمتی که برای شما بسیار جذاب خواهد بود، بخش 

لیست کامل کلمات کلیدی که بازدیدکنندگان شما به کمک منها به وب سایت شیما رسییده انید را مشیاهده     

این بخش مانند یک بخش نظرسنجی کار می کند کیه شیما بیه کمیک من     همانگونه که قبال گفته شد، . کنید

می توانید متوجه شوید که چه چیزی عامل کشیده شدن دیگران به وب سایت شما شده است و می توانیید بیا   

ییا   Content مینده در میورد  بحشدر .تمرکز بر روی منها بازدیدکنندگان خود را به مرور زمان اهزایش دهید

خواهیم کرد تا در نهایت شما بتوانید وضعیت بازدیدکنندگان وب سیایت خیود را بیدون هییچ     محتوا صحبت 

 هزینه ای تجزیه و تحلیل کنید؛ 

  (Content) محتوا

است که شما می توانید تجزیه و  Content به من می پردازیم، محتوا یا جاکه در این  Reports مخرین بخش

 ۲ایین بخیش شیامل    .توایی که در من قرار داده اید، مشاهده کنیید تحلیل ممار وب سایت خود را براساط مح

 :قسمت می شود که در تصویر زیر منها را مشاهده می کنید
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برای اهیرادی کیه بیه     Events نخواهیم پرداخت چون بخش Adsense و Events به بخش های بحشدر این 

نیز برای کاربران  Adsense د دارد و بخشاستفاده کنند کاربرگوگل منالیز  صورت حرهه ای می خواهند از 

 Overview.ایرانی به دلیل عدم استفاده از این سرویس کاربردی ندارد

  اسیت کیه در من شیما   Overviewاییم،  من را تکیرار کیرده   بحیش هایی کیه بارهیا در ایین    شاید یکی از واژه

   یین میورد حیاکم اسیت و شیما      نیز ا Content در بخش. می توانید خالصه گزارز من بخش را مشاهده کنید

 .را مشاهده کنید Content می توانید به کمک این قسمت خالصه ای از وضعیت

 

 

 Overview است که با نگاهی کلی می توان گفت کیه مخلیوطی از   Overview تصویر باال شمایلی کلی از

محکم کاری بار دیگر این هست، اما با این حال بد نیست که برای  Traffic Sources و Visitors بخش های
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های گذشته در مورد معنای هر کیدام از قسیمت هیا توضییح داده      بحشقسمت را مرور کنیم، هر چند که در 

اگر از بخش نمودار که بارها در مورد من صیحبت کیرده اییم بگیذریم، شیما بیا ییک سیری درصیدها و          .ایم

 :کلمات مواجه هستید که معنای هر کدام به صورت زیر است

 Page views  

 .تعداد کل صفحات نمایش داده شده است Page views منظور از

 Unique Page views  

 .به شما تعداد صفحات یکتای نمایش داده شده را نشان می دهد Unique Page views عدد مقابل

ده بار توسط ییک بازدیدکننی   ۰۱اگر یک صفحه  Page views تفاوت دو عدد باال در این است که در :نکته

این ده بار نمیایش   Unique Page views بار به عنوان تعداد نمایش محاسبه می شود اما ۰۱مشاهده شود، هر 

 .را یک بار هرض می کند

 Ave. Time on Page 

 .ین عدد زمان متوسطی را که هر بازدیدکننده در یک صفحه از وب سایت شما می گذراند را نشان می دهدا

 Bounce Rate 

درصدی از بازدیدکنندگان است که وارد وب سایت شما می شیوند و بیدون منکیه     Bounce Rate منظور از

 بازدیییدها»در بحییش . تمییایلی بییه ادامییه گییردز در وب سییایت شییما داشییته باشییند، من را تییرک مییی کننیید  

(Visitors)- مراجعیه   بحیش در این مورد به صورت مفصل صحبت کرده ایم و می توانید بیه ایین   « بخش اول

 .دکنی

 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com



 

Exit 

درصد نمایش داده شده در مقابل این کلمه به شما نشان می دهد که چنید درصید از بازدیدکننیدگان شیما از      

در ادامه در ایین میورد بیه صیورت مفصیل      . صفحه یا مجموعه ای از صفحات وب سایت شما خارج شده اند

گوگل که برای نمایش مگهی  Ad sense با توجه به اینکه در ایران استفاده از سرویس.صحبت خواهیم کرد

 Ad و Ad Sense Revenueو  Index پذیر نیست به همین دلیل از توضییح  در گوگل به کار می رود، امکان

Sense Page Impressions و Ad Sense Ad Units Viewed اما قسیمت دیگیری کیه    .خودداری می کنیم

نیز وجود دارد و در مورد من توضیح داده ایم،  «(Traffic Sources) منابع تراهیک» بحشنمونه ای از من در 

جدولی است که به کمک گزینه های مختلف سمت چر من می توانید اطالعات جالبی را در مورد محتوای 

 :وب سایت خود بدست مورید

 

می توانید لیستی از صیفحات پربازدیدکننیده وب سیایت خیود را براسیاط تعیداد        Pageشما با انتخاب گزینه 

اهمیت این موضوع در این است که شما می توانید به کمیک ایین ممیار    . ازدید شده را مشاهده کنیددهعات ب

محبوب ترین مطالب وب سایت خود را پیدا کنید و به صورت دقیق تر بتوانید برنامه هیای مینیده وب سیایت    

 .خود را برنامه ریزی کنید
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Page Title نیز دقیقا همان کار گزینه Page ی دهد با این تفاوت که شما در حالترا انجام م Page تنها لینک

منها را مشاهده می   عنوان صفحات همراه با لینک Page Title صفحات برتر را مشاهده می کنید اما در حالت

اگر شما از جستجوگر گوگل به عنوان جستجوگر وب سایت خود استفاده کنید، می توانیید بیه کمیک    .کنید

دقیت  . ت کلیدی برتر که در وب سایت شما جستجو شده است را بدست موریید کلما Search Termگزینه 

کنید که این گزینه زمانی برای شما ممار و ارقام را نمایش می دهد که شما موتیور جسیتجوگر گوگیل را بیه     

شما میی توانیید    Event Categoryبه کمک .عنوان جستجوگر پیش هرض وب سایت خود تعیین کرده باشید

در ایین میورد شیما بایید     . تعریف کرده ایید را مشیاهده کنیید   گوگل منالیز  بندی هایی که در وضعیت دسته 

نشان می دهید کیه بیه دلییل      Adsense تنظیمات خاصی را انجام گزینه مخر هم وضعیت صفحات را براساط

 .عدم کاربرد من در ایران، از توضیح من می گذریم

Site Content 

ه شما می توانید تجزیه تحلیل ممار بازدیدکنندگان وب سیایت خیود را   این بخش شامل چهار قسمت است ک

 .براساط محتوایی که در وب سایت تان قرار دارد مشاهده کنید

 

Pages 

شما در این قسمت می توانید وضعیت صفحات وب سایت خود را براساط بیشترین بازدیدکننده بیا جزئییات   

نیز در این مورد صحبت کرده ایم که می توانید بار دیگیر بیه    Overview قبال در قسمت. کامل مشاهده کنید

 .این قسمت مراجعه کنید
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Content Drilldown 

. در این قسمت شما می توانید بازدیدکنندگان وب سایت خود را براساط دسته بندی صفحات مشاهده کنیید 

داریید و میی   « ت عمیومی اطالعیا »به عنوان مالال هرض کنید که شما در وب سایت خود دسیته بنیدی بیه نیام     

خواهید ببینید که این دسته بندی چقدر بازدیدکننده دارد؛ برای اینکار شما می توانید به ایین قسیمت مراجعیه    

دقت .کنید و مشاهده کنید که هر یک از دسته بندی ها از جمله اطالعات عمومی چه میزان بازدیدکننده دارد

است که شما در این بخیش ممیار دسیته ای از صیفحات وب     در این  Pages کنید که تفاوت بین این بخش و

 .شما ممار هر صفحه را به صورت مجزا مشاهده می کنید Pages سایت خود را مشاهده می کنید اما در

Landing Pages 

Landing       بییه معنییای هییرود ممییدن و بییه زمییین نشسییتن اسییت و در اینجییا بییه معنییای صییفحاتی هسییتند کییه

شما در جدولی که در این بخیش بیه شیما نمیایش     . ما وارد من صفحه می شوندبازدیدکنندگان وب سایت ش

شاید از .داده می شود، صفحه هایی که بازدیدکنندگان بیشتری به من وارد شده اند را می توانید مشاهده کنید

به ایین سیوال   در چیستبدر پاس   Pages خودتان سوال کنید که تفاوت این قسمت از دیگر قسمت ها مانند

باید بگوییم که ممار نمایش داده شده در این قسمت نشان می دهید کیه بازدیدکننیدگان وب سیایت شیما از      

طریق کدام صفحه وارد وب سایت شما شده اند و به نوعی صفحات محبوب براسیاط ورود بازدیدکننیدگان   

 .به منها نمایش داده می شود

Exit Pages 

بازدیدکنندگان وب سایت شما از طریق من وب سایت تان را ترک کرده انید  این گزینه به شما صفحاتی که 

در این است که شیما بیه   گوگل منالیز  اهمیت این امکان . را براساط بیشترین ترک وب سایت نشان می دهد
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کمک من می توانید صفحاتی که باعش هرار مخاطبان شما شده اند را پیدا کنید، هر چند که بسته به نیوع وب  

 .یت، می توان تعریف های مختلفی از ممار این صفحه کردسا

Site Speed 

من را هعال کرده است، امکان بررسی سرعت دانلود وب سیایت  گوگل منالیز  یکی از امکاناتی که به تازگی 

است به طوری که شما می توانید به کمک ایین گزینیه سیرعت لیود صیفحات مختلیف وب سیایت خیود را         

اهمیت .ید که کدام صفحه در وب سایت شما سریع لود می شود و کدام صفحه کند استمشاهده کنید و ببین

این امکان در این است که شما به کمک من می توانید طراحی وب سایت خود را بهینه کنید و صفحاتی کیه  

این  اگر دوست دارید که اطالعات بیشتری در مورد.به سختی لود می شوند را پیدا و مشکل منها را حل کنید

 بدست مورید گوگل منالیز  امکان جدید 

Site Search 

اگر شما از جستجوگر گوگل به عنوان جستجوگر وب سایت خود استفاده می کنید، این قسمت برای  :تذکر

 .شما کاربرد دارد، در ییر این صورت می توانید این قسمت را نادیده بگیرید

 

Site Search ا با توجه به اینکه سیه قسیمت   شامل چهار قسمت است که در اینجUsage و Search Term و 

Pages در قسمت Overview  ممده است، تنها به توضیحOverview  می پردازیم. 

Overview 

این قسمت همانگونه که بارها گفته ایم، خالصه ای از من بخش را نشان می دهد و شیما در اینجیا بیه کمیک     

نموداری کیه در ایین قسیمت مشیاهده میی      .را مشاهده کنید Site Search این بخش می توانید خالصه ای از
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کنید، به شما وضعیت بازدید از وب سایت شما را براساط جستجوهای صورت گرهته نشان می دهد به طوری 

که شما به کمک این نمودار می توانید به این نکته پی ببرید که در هر روز چند بار کاربران از جستجو بیرای  

اما در زیر این نمودار شما کلمیات و اعیدادی را مشیاهده    .ر وب سایت شما استفاده می کنندگشت و گذار د

 :می کنید که در اینجا به توضیح منها می پردازیم

  Visits with Search 

سایت شیما از امکیان جسیتجو در     گوید که چند نفر از بازدیدکنندگان وب عدد مقابل این عبارت به شما می 

 .تفاده کرده اندوب سایت شما اس

Total Unique Searches 

. مقابل این عبارت تعداد دهعات استفاده از قابلیت سرچ وب سایت شما را به صورت یکتا نشان می دهید  عدد

در این است که در اینجا کلمات کلییدی یکسیان کیه توسیط ییک       Visits with Searchتفاوت این عدد با 

 .می شودبازدیدکننده جستجو شده است، محاسبه ن

  Results Page views/Search 

 عدد مقابل این عبارت نسبت تعداد نمایش صفحات نتیجه جستجو به تعداد دهعیات اسیتفاده از قابلییت سیرچ    

(Total Unique Searches)  را نمایش می دهد. 

  % Search Exits 

سیتجو میی کنید و بالهاصیله     عدد مقابل این عبارت نسبت تعداد دهعاتی که بازدیدکننده در وب سایت شما ج

وب سایت شما را ترک می کند به تعداد کل بازدیدکنندگانی که در وب سایت شما جستجو کرده اند را بیه  

این درصد به شما کمک میی کنید کیه شیما بتوانیید بیه کمیک من کلمیات         . صورت درصد نمایش می دهد

  .به نتیجه ای نرسیده اند را پیدا کنید کلیدی که ممکن است برای بازدیدکنندگان شما جذاب باشد ولی منها
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 % Search Refinements 

 عدد مقابل این عبارت به شما تعیداد دهعیاتی کیه بازدیدکننیدگان وب سیایت شیما جسیتجوهای پیی در پیی          

 .دهد اند را نشان میکرده

   Time after Search 

شما بعد از جستجو، در وب سایت شما  عدد مقابل این عبارت به شما زمانی را که بازدیدکنندگان وب سایت

 .گذرانده اند را نشان می دهد

  Search Depth 

عدد مقابل این عبارت به شما متوسط تعداد صفحاتی که بازدیدکنندگان بعد از جسیتجو در وب سیایت شیما    

ی وجیود دارد، جیدول   Overview اما قسمت دیگری کیه در بخیش  .منها را بازدید کرده اند را نشان می دهد

است که شما می توانید در من ممار و ارقامی را از وضعیت جستجو در وب سایت خیود براسیاط سیه گزینیه     

 :مشاهده کنید

  Search Term 

ه کمک این گزینه شما می توانید کلمات کلیدی که بازدیدکنندگان در وب سایت شما جستجو کرده اند را ب

 .مشاهده کنید

  Site Search Category 

مک این گزینه می توانید جستجوهایی که در وب سایت انجام شده است را به صورت دسیته بنیدی   ما به کش

البته باید بگوییم که این قابلیت منقدرها برای زبان هارسی بهینه سازی نشده است و ممکن است . مشاهده کنید

 .نتایج دقیقی را مشاهده نکنید
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  Site Search Category 

می توانید جستجوهای انجیام شیده در وب سیایت خیود را براسیاط صیفحه ای کیه        شما به کمک این گزینه 

 .جستجو از من شروع شده و صفحه ای که جستجو در من به پایان رسیده است را مشاهده کنید

In-Page Analytics 

  اما مخرین بخشی که به من می خواهیم بپردازیم و شاید یکی از جالب ترین و هیجان انگیزترین بخیش هیای  

کلییک   In-Page-Analytics زمانی کیه شیما بیر روی   .است In-Page Analytics است، بخشگوگل منالیز 

کنید نمایی از وب سایت خود را مشاهده می کنید که بر روی برخی از قسیمت هیا درصیدهایی نوشیته شیده      

کلییک و کیدام   این درصدها به شما این امکان را می دهند که کدام بخش از وب سایت شما بیشترین . است

شود که شیما   اهمیت این موضوع زمانی مشخص می.بخش از وب سایت شما کمترین کلیک را خورده است

ها مکان های مناسب و پربیننده برای تبلیغ و ییا قیرار دادن مطالیب داغ کیه میی       می توانید براساط این درصد

به نظر شما چه چیزی بهتر از این ! یدخواهید بازدیدکنندگان وب سایت شما منها را مشاهده کنند را کشف کن

است که شما رهتار و ساختار کلیک کردن بازدیدکنندگان وب سایت خود را رصید و رهگییری کنیدبشیاید    

بد نباشد با گزینه های مختلف این بخش بازی کنید تا هر چه بیشتر بیه اهمییت و هیجیان انگییز بیودن من پیی       

 .ببرید
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Intelligence  

   کلییات »همانگونیه کیه در بحیش    .مشینا کنییم   Intelligence خواهم شما را با کلیات بخیش  در این بحش می

اشاره کردیم، برای رهتن به این بخش شما باید مسیری که در تصویر زیر نشان داده شده است « گوگل منالیز 

کلییک   Intelligence و سیپس بیر روی گزینیه    My Site را طی کنید به این صورت که ابتدا بر روی گزینیه 

 .کنید

 

 

مشخص است، به کمک ایین بخیش شیما میی توانیید ماننید ییک         Intelligence همانگونه که از مفهوم واژه

همانگونیه کیه   ! سازمان اطالعاتی و جاسوسی هرگونه رخدادی در وب سایت خود را تحت نظر داشته باشیید 

یتی در کشیور را تحیت نظیر میی     سازمان های اطالعاتی و جاسوسی کشورهای مختلف تمامی رخدادهای امن
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گیرند و در موارد الزم زنگ خطر را به صدا در می مورد، این بخش نیز به محض منکه رخیدادی ییرطبیعیی   

سیایت روی دهید، من را    مانند رشد یکباره بازدیدکنندگان و یا کاهش یکباره زمیان مانیدگاری منهیا در وب   

 Intelligence میه بید نیسیت کیه بیه توضییح هیر بخیش        بیا ایین مقد  !به نظرتان جالب نیستب! دهد اطالع می

 .بپردازیم

 

 

 Daily شامل چهار بخش اسیت کیه سیه بخیش     Intelligenceهمانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، 

Events و Weekly Events و Monthly Events  کامال شبیه هم هستند با این تفاوت که هر کدام اطالعاتی

را توضییح بیدهیم و    Overview برای شروع بد نیست کیه قسیمت  .فته و ماه ارائه می دهندرا بر مبنای روز، ه

 Weekly میی پیردازیم چیون همانگونیه کیه گفتیه شیده بخیش هیای          Daily Events سپس تنها به توضییح 

Events وMonthly Events  شبیه Daily Events هستند. 
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، اتفاقاتی که به صیورت ییرعیادی در   گوگل منالیز    است که در من Overview تصویر باال شمایلی کلی از

 ۰۲به عنوان مالال در جدول باال مشخص اسیت کیه در روز   .وب سایت شما رخداده است را گزارز می کند

درصیدی مواجیه    ۶۵۲، مدت زمان ماندن بازدیدکنندگان در وب سایت به یکبیاره بیا رشیدی    ۵۱۰۰مگوست 

 ۲۴مدت زمان متوسط ماندن بازدیدکنندگان با کاهش  ۵۱۰۰جوالی  ۵۰و یا در تاری  ( مورد اول)شده است 

کلیک کنیید تیا بیه     Details برای اطالعات بیشتر می توانید بر روی(. مورد هفتم)درصدی مواجه شده است 

بیه عنیوان مالیال    . شما نموداری به صورت زیر نمایش داده شود که جزییات ایین گیزارز در من نهفتیه اسیت    

 :ات گزارز مورد اول جدول هوق استتصویر زیر جزیی

 

 

به شما ارائه می شود، شیما میی توانیید    گوگل منالیز  عالوه بر گزارز هایی که به صورت پیش هرض توسط 

اما بیه ایین   . خودتان نیز گزارز هایی سفارشی ایجاد کنید که در ادامه طرز ایجاد منها را توضیح خواهیم داد

 زارز هایی که خودتان منها را ایجاد کرده اید، شما باید بیر روی گزینیه  نکته دقت کنید که برای مشاهده گ

Custom Alerts کلیک کنید که در قسمت باالی سمت چر جدول قرار دارد. 
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Daily Events 

در این قسمت شما می توانید گزارز رویدادهای ییرعادی در وب سایت خود را براساط روز مشاهده کنید 

 :به صورت زیر است که شمای کلی این قسمت

 

 

همانگونه که گفته شد اطالعات مطرح شده در این قسمت براساط روز است که می توانید براساط هفتیه بیر   

در تصویر باال شما تنهیا ییک   .کلیک کنید Monthly Events و براساط ماه بر روی Weekly Events روی

توانید در قسیمت پیایین علیت من را مشیاهده     مشاهده می کنید که با کلیک بر روی من می  (Alerts) هشدار

عیالوه بیر من   .درصدی مدت زمان ماندگاری بازدیدکنندگان بوده اسیت  ۶۵۲کنید که علت این هشدار رشد 

جزئیات گزارز خود را تاییر بدهید به گونه ای کیه   Automatic Alert Importance شما می توانید با تاییر

ای کمتری اما با اهمیت بیشتر دریاهت می کنید و زمانی که نشانگر بیه  ، هشدارهLow با بردن نشانگر به سمت

کنید اما بیا ایین تفیاوت کیه دارای اهمییت کمتیری        برده شود هشدارهای بیشتری را مشاهده می High سمت

مالال دوست دارید هیر زمیان   . اما شاید شما دوست داشته باشید که یک هشدار اختصاصی درست کنید.هستند
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بیه  گوگیل منیالیز    درصد اهت شید،   ۵۱ب سایت شما نسبت به روز مشابه در هفته گذشته دچار که تراهیک و

کلیک کنید و از طرییق   Create a Custome Alert برای این کار شما باید بر روی گزینه. شما هشدار بدهد

 .من هشدار مورد نظر خود را بسازید

 

 

د پنجره ای به صورت باال باز می شود کیه شیما میی    کلیک کنی Create a Custom Alert زمانی که بر روی

 :توانید در من هشدار مورد نظرتان را بسازید

 Alert Name  

بهتر است که این اسم را به گونه ای انتخاب کنید که بعیدا  . در این قسمت اسم مورد نظر خود را می گذارید

 .بتوانید به راحتی متوجه نوع هشدار بشوید

 Apply to  

ین گزینه شما مشخص می کنید که این هشدار را برای کیدام ییک از وب سیایت هیای خیود میی       به کمک ا

معرهیی کیرده باشیید، ایین گزینیه بیه       گوگیل منیالیز    اگر شما تنها یک وب سایت را بیه  . خواهید ایجاد کنید

 .صورت خودکار همان وب سایت را انتخاب می کند
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 Period  

. که این هشدار براساط چه بازه زمانی باشید؛ روز، هفتیه و ییا میاه     شما به کمک این گزینه مشخص می کنید

 Send me an email when اگر بخواهید که هر هشدار از طریق ایمیل به شما اطالع داده شود، بایید گزینیه  

this alert triggers عالوه بر من می توانید برای دریاهت هشدار از طرییق تلفین همیراه نییز از     . را تیک بزنید

اقیدام   Setup your mobile phone to receive a text message about Intelligence Alerts رییق ط

حاال به قسمت شرایط هشدار رسیده ایم که شما باید مشخص کنید هشداری که ایجاد می کنید بیه چیه   .کنید

 :چیزی حساط باشد

This applies to  

بییر روی چییه مییوردی حسییاط باشیید؛ تعییداد   از اییین قسییمت مییی توانییید مشییخص کنییید کییه اییین هشییدار    

 . ...سایت و بازدیدکنندگان، تراهیک وب

Alert me when 

مالال اگر بازدیدکنندگان وب سیایت شیما   . در اینجا مشخص می کنید که به چه دلیل به شما هشدار داده شود

 Save Alert وی گزینیه و در نهایت نیز بیر ر . درصد از روز مشابه در هفته قبل کمتر شده باشد و یا بیشتر ۵۱

و همانگونه که قبال هم گفته شید قسیمت هیای هفتگیی و     .کلیک می کنید تا هشدار سفارشی شما ایجاد شود

ماهیانه نیز مانند قسمت روزانه هستند و به همین دلیل این دو بخش را توضیح نمی دهیم زیرا شما با ییادگیری  

ایین دوره   بحیش مینده مخرین  بحش .ه راحتی کار کنیدمی توانید با این دو بخش نیز ب Daily Events بخش

 مموزشی خواهد بود که در من به جمع بندی این دوره خواهیم پرداخت و باید بگوییم که با پایان 

 گوگل آنالیز  تحلیل   بررسی

را میی دانیید و میی توانیید از ایین سیرویس بیه راحتیی         گوگل منالیز  ی شما هم اکنون مبان بحشرساندن این 

 !استفاده کنید
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 انواع جستجو

این دو دسته هیر  . تقسیم می کنیم جستجوهای خارجیو  جستجوهای داخلیدر این بخش جستجوها را به دو دسته 

ط بیه کلمیات کلییدی    جستجوهای خارجی مربو.کدام اطالعات مفیدی را به دارندگان سایت نشان می دهند

جستجوهای .است که کاربران با استفاده از سایت های جستجوگر نظیر گوگل به سایت شما هدایت می شوند

بیه عنیوان مالیال    . داخلی مربوط به من دسته از جستجوهایی است که کاربران در سایت شما جستجو می کننید 

دارای امکان جسیتجوی داخلیی هسیتند کیه      سایت هایی که با استفاده از وردپرط و دروپال ساخته می شوند

گوگیل منیالیز    برای استفاده از این امکان باید یک سری تنظیمات در .قابل ردیابی استگوگل منالیز   البته با

 .ه توضیح داده خواهد شدبحالانجام شود که در این 

 گوگل آنالیز  گزارش گیری از جستجوی خارجی در

ان را به سایت شما هدایت می کنند بدون هییچ تنظیمیی و بصیورت    جستجوهای خارجی ای که بازدیدکنندگ

بررسی این نوع جستجوها دید خوبی به دارندگان سیایت  .پیاده سازی شده استگوگل منالیز   پیش هرض در

به عبارت دیگر اگر با استفاده از عبارتی خیاص  . می دهد که چگونه جستجوگران به سایت منها وارد شده اند

 .رجاعات بیشتری شده است به این معنی است که رتبه سایت شما در من عبارت باال رهته استبه سایت شما ا
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شکل باال پنج عبارت رتبه باالیی که با استفاده از منها جستجوگران از طریق سایت های جستجو به سایت شما 

 view“ ر بیر روی عبیارت  در صورت نیاز به مشاهده عبارات با رتبیه پیایین تی   . وارد شده اند را نشان می دهد

report” اگر هنوز این جدول را مشاهده نکرده اید هماننید شیکل زییر بیه    .کلیک کنید Traffic Sources > 

Keywords  از منوهای سمت چر مراجعه کنید. 

 

بیه شیما تعیداد بازدییدها از طرییق موتورهیای        time/visits همانند بسیاری از گراف های این ابیزار، گیراف  

در قسمت پایین ایین گیراف کلمیات کلییدی     .وب سایت شما را در یک ماه گذشته نشان می دهد جستجو به

خود را نیز مشاهده می کنید که در صورت نیاز می توانید با کلیک بر روی هر کدام اطالعات بیشتری از منها 

 .عبارت جستجو شده اول را نشان می دهد ۰۱به صورت پیش هرض این جدول . بدست مورید
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 !ما باید دنبال چه باشید؟ش

این کار به شما کمک می کنید تیا بررسیی    کلمات کلیدی مورد عالقه خودتان چیستب برای شروع از خود بپرسید 

میا این کلمیات کلیدی همیان هیایی   . کنید که انتظار دارید با چه عباراتی دیگران به سایت شما نزدیک شوند

ما شده اندب یا به نتیجه رسیده اید که می باید عبارات دیگری هم وارد سایت ش  هستند که با منها دیگران هم

در سایت شما دارای رتبه بهتری باشندببه عنوان مالال اگر سایت شیما در میورد بیازی سیودوکو اسیت انتظیار       

 ”سیودوکو رایگیان  ” “پازل” “بازی سودوکو” “سودوکو“دارید که عبارت های رتبه باالی شما عباراتی نظیر 

! این حال ممکن است شما در حین کار متوجه عبارت های جدیدی شوید که انتظار منرا نداشیته ایید  با .باشند

و ییره که می توانید از این عبیارات بیرای اهیزایش رتبیه     ” پازل راحت” و” بازی ماز” مانند عبارت هایی مالل 

. جو به سایت شما میی باشید  این نتایج به نوعی نشان دهنده نوع نگاه موتورهای جست.سایت خود استفاده کنید

در ایین  . ممکن است شما عباراتی را در رده های باالی جستجو در سایت خود بیابیید کیه یییر منتظیره باشیند     

میا این نتیجه نشیان دهنیده ایین اسیت کیه شیما       ! که دلیل من چه می تواند باشدب  صورت از خود می پرسید
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بر حسب تصادف و یا اشتباه در طراحی مخاطبان مناسبی را  مخاطبان را به درستی هدف قرار داده اید یا اینکه

 جذب نکرده ایدب

 فیلترگذاری ر ی عبارات خاص برای مشاهده هدف خاص

بیه عنیوان مالیال ییک     . اگر به دنبال مشاهده یک سری نتایج خاص هستید بهتر است برای منها هیلتیر بگذاریید  

بهتر است ایین  . ا من کاربر وارد سایت شما شده استسری عبارت هایی هستند که به هر دلیلی هقط یک بار ب

ایین  .برای هیلتر کردن عبارات ییر هدف، حداقل تعداد بازدید صفحه را مشیخص کنیید  .کلمات را هیلتر کنید

بهتیرین زمیان هیلتیر گیذاری     . عدد می بایست بر اساط تراهیک سایت و مدت زمان طراحی سایت تعین شیود 

 .به درستی داشته باشید زمانی است که این اطالعات را

 قییرار دارد و در کنییار من ”Filter Keyword“ در پییایین صییفحه سییمت چییر گییزارز کلمییات کلیییدی

“Advanced Filter”.“Advanced Filter” امکانات بیشتری برای هیلتر سازی دقیق تر در اختیار می گیذارد .

 .کنیدکلیک کنید و حداقل بازدید را مشخص  ”Add new condition“ بر روی

 

در این قسمت شما قادر خواهید بود شرایط بیشتری بیرای عبیارات میورد نظیر خیود را بیرای نمیایش در بیین         

 .اولینها، قرار دهید

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com



 

 

به سایت شما وارد شیده انید   ” موز“به عنوان مالال می توانید تشخیص دهید میا اهرادی که با استفاده از عبارت 

مالبیت  ” سییب “اگر جواب برای ” سیب” صرف کرده اند و یا با عبارت بیشتر در سایت شما زمان برای بازدید 

تر باشد شما می توانید هدف گذاری خود را تعیین کنید که میا به این اهراد بهای بیشتری داده شود و مطالیب  

زمیان  ” میوز “بیشتری در این زمینه نوشته شود و یا اینکیه تاییراتیی در سیایت داده شیود کیه اهیراد بیا عبیارت         

 زدیدشان در سایت شما بیشتر شودببا

 Bounce Rate تجزیه   تحلیل

 با کلیک بر روی کلمه. است” نرخ پرز“از دیگر مواردی که برای تحلیل عبارات جستجو تعیین کننده است 

Bounce Rate می توانید عبارات را بر اساط نرخ پرز شان مرتب سازی کنید. 

 

رادی کیه بیا من عبیارت وارد سیایت شیما شیده انید از نتیجیه         نشیان میی دهید اهی     Bounce Rate نرخ بیاالی 

در صورتی که از نظر شما این عبارت می بایستی جذابیت بیشتری در سیایت شیما   . جستجویشان راضی نیستند

نیرخ   ”chicken farming“ هرض کنید کلمیه پس چرا نرخ پرز من باالستبداشته باشد باید از خود سوال کنید 
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بیا کلییک   . صورتی که شما هدف گذاری خوبی برای این عبارت در سایت خود داریدپرز باالیی دارد در 

 .بر روی این عبارت در جدول به اطالعات بیشتری دست خواهید یاهت

 

میی    ”Landing Page“ بیه عنیوان مالیال بیا    . کلیک کنید تنظیمات مناسبی خواهید یاهیت  Noneاگر بر روی 

 ب” با من عبارت خاص“ت سایت شما را ترک کرده اند توانید متوجه شوید چه اهرادی به سرع

 

 نکته ای درباره آمار بازدیدهای جدید

زییادی    New Visits برخی از عبارات پر بازدید شما ممکن است در تحلیل جستجوی خیارجی دارای ممیار  

) یت شما شده اند این نشان دهنده این است که بسیاری از اهراد بدون استفاده از جستجوگر ها وارد سا. باشند

 (.کرده باشند bookmark شاید
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 گوگل آنالیز  گزارش گیری از جستجوی داخلی در

من دسیته از جسیتجوهایی کیه در سیایت شیما و بیا اسیتفاده از        . حاال نوبت بررسی جستجوهای داخلی اسیت 

شیان میی دهید    این تحلیل به شیما ن .امکانات جستجویی که در سایت شما قرار داده شده است، انجام می شود

این برداشت های کاربران معماری و نحوه عملکرد سایت را به . که کاربران در سایت شما به دنبال چه هستند

در سایت خود بایید  . شما باید ممار دقیق از جستجوهای اهراد در سایت خود را داشته باشد.شما نشان می دهد

 .قسمتی شبیه شکل زیر داشته باشید

 

 داخلی نشا  دهنده چیست؟گزارش های جستجوی 

گزارز های بدست ممده از تحلیل جستجوی داخلی نشان می دهد که کاربران به دنبال چه چیزی در سیایت  

به عنوان مالال اگر شما هروشیگاه لبیاط داریید و از ییک نیوع میارک خیاص        .ولی نتیجه نگرهته اند شما بوده اند

هد کیه طراحیی سیایت شیما و انتظیارات کیاربران       محصوالت زیادی دارید ولی هروز نمی روند نشان می د

اگیر کیاربر بیه دنبیال محصیوالت خاصیی و اتفاقیا شیما من         .سایت با انتظار شما از سیایت خیود تفیاوت دارد   

محصوالت را در شاخه ای در صفحه اصلی خود قرار داده اید نشان می دهد که کاربر منرا ندیده اسیت و ییا   

 .ی سایت شما وجود دارداشکالی در طراحی من و یا طراحی کل
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 راه اندازی تحلیل جستجوی داخلی

 Content > Site برای راه اندازی گزارز گیری جستجوی داخلی از منوی چر راست گوگل منالیتیکس به

به عنوان مالال برای سایت هیایی کیه بیا    .در این قسمت تنظیماتی برای راه اندازی این گزارز می یابید. بروید

 URL در مرحلیه اول شیما بایید   .شده اند می خواهیم این گزارز گیری را راه بیندازیم وردپرط راه اندازی

ساده ترین راه بیرای  . می شناسد ”.Query Parameter“ گوگل منرا با عنوان. جستجو در سایت خود را بیابید

نتیجیه  .جستجو کیردن ییک عبیارت در سیایت و مشیاهده مدرط نتیجیه اسیت        ”.Query Parameter“ یاهتن

 :ستجو در وردپرط چیزی شبیه مدرط زیر استج

http://www.barsam.ir/?s=search+term 

s متایر مورد نظر در وردپرط است. 

 :و در دروپال به اینگونه

http://barsam.ir/index.php?q=search/node/search+term 

qپس از دست یابی به این اطالعات ماننید شیکل زییر بیه قسیمت     .متایر مورد نظر در دروپال است edit   بیرای

 .سایت خود بروید

 

 .دکلیک کنی edit در این مرحله مانند شکل زیر بر روی. این قسمت پروهایل سایت شما را نشان می دهد
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 .را انتخاب کنبد ”Do Track Site Search“ در پایین صفحه نمایش داده شده گزینه
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را بدسیت   s است که قیبال بیرای وردپیرط خیود     ”Query Parameter“ تنها بخشی که نیاز به پر کردن دارد

 .مورده بودیم

 

ی مدتی رها کنید تیا بتوانید   هقط باید منرا برا. گزارز گیری جستجوی داخلی شما با موهقیت راه اندازی شد

 !اطالعات الزم را از سایت شما دریاهت کند

 مشاهده گزارز جستجوی داخلی

در صورتی که تا بحال از این امکانات استفاده نکرده باشید . بروید Content > Site Search برای مشاهده به

 .موارد جدیدی را در این بخش مشاهده خواهید کرد

 

عالوه .به راحتی یاهت می شود Content > Site Search > Overview page دارید در هر چه الزم !نترسید

 .بر من گوگل در بخش های مختلف امکاناتی جهت رهع پرسش های احتمالی شما قرار داده است
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 مشاهده گزارش عبارات در جستجوی داخلی

 .است Search Terms یکی از راحت ترین مکان ها برای مشاهده گزارز صفحه

 

. با نگاه به ستون اول گزارز خوهید ههمید که کاربران در سایت شما چه چیزهایی را بیشتر جستجو کرده اند

 .پیش هرض ترتیب این عبارات تعداد دهعات جستجو است

اول مورد این است که همانطور که گفته شد در صورتی که عبیارات جسیتجو همانهیایی باشیند کیه شیما در       

داید نشان می دهد که کاربران یا منرا نیاهته اند یا طراحی شما برای به چشم انداختن  صفحه اصلی سایت خود

دوم نتیجه این است که کاربران در سایت شما به دنبال چیزی هستند کیه  .من برای کاربران مناسب نبوده است

عماری سایت شما این دقیقا همان عبارت هایی است که کاربران از م. در صفحه اصلی شما اصال وجود ندارد

و در صورتی کیه اتظیارات   !اگر انتظارات منها با انتظار شما منطبق است پس دست به کار شوید. انتظار دارند

این نتیجه به شما یادموری می کند که باید چراب !متفاوت است کاربران از سایت شما انتظار اشتباهی داشته اند

یا در سایت خود با اسیتفاده  . طراحی سایت خود اعمال کنید تاییرات مناسبی را در محتوای سایت، ساختار یا

 .کاربران را راهنمایی کنید ”درباره ما“ از تگ مناسب یا توضیحات اجمالی و یا در صفحه
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 کاربرد گزارش

 .است Usage قسمت جالب دیگر این امکان گوگل قسمت

 

 Usage        مقاسه ای را بین اهرادی که از بخش جستجوی سایت شیما اسیتفاد کیرده انید و اهیرادی کیه اسیتفاده

البته این بررسی بر اساط اهداف و ساختار سایت شما می توانید نتیایج متفیاوتی را    . نکرده اند، انجام می دهد

منفی نمی دهید بلکیه سیاختار     به عنوان مالال در سایت ممازون استفاده زیاد از جستجو گر من نتیجه.نشان دهد

 !سایت به گونه ای است که اتفاقا هدف از صاحبان سایت همین است

Start Pages 

این گزارز نشان می دهد که در کدام قسمت از گردز در سیایت  . است Start Pages صفحه بعدی صفحه

اربر از گیردز چییزی   این همان صفحه یا بخشی است که ک. شما کاربران از بخش جستجو استفاده کرده اند

همیان صیفحه اصیلی     Start Pages نگران نباشید اگر اولین صفحه!نیاهته است و متوسل به جستجو شده است

ایلب کاربران با توجه به نیاز خود و انتظار مالبتی که از سایت شما دارند بالهاصله پیس از ورود بیه   ! شما است

شما صفحات ییر قابل انتظاری باشد  Start Pagesه در صورتی ک.سایت، از قسمت جستجو استفاده می کنند

شیما صیفحه    Start Pages به عنوان مالال اگر سایت شیما هروشیگاهی اسیت و یکیی از    ! شما باید هکری کنید

پرداخت هزینه است بدان معنی خواهد بود که خربدار از من محصول به هر دلیلیی بیا وجیود پیشیروی تیا من      

 (!شاید قیمت من باالست) ه و به رنبال محصوا بهتری می گردد قسمت از من محصول رضایت نداشت
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 گوگل آنالیز  ترفند کاربردی سر یس

بدون شک یکی از بهترین ابزار های منالیز ممار و رهتار کاربران در وب سایت و نشان گوگل منالیز  سرویس 

گوگیل   ام امکانیات بیی نظییر   جالب منکه تم. دهنده مقدار موهقیت شما در امر سئو و بهینه سازی سایت است

توانید بدون صرف هیچ گونه هزینه مادی ممیار خیود    به رایگان در اختیار کاربران قرار گرهته و شما میمنالیز 

را بررسی کنید تا از این طریق درک بهتری از وضعیت هعلی سایت خود داشته باشید تا بتوانید بیرای اهیداف   

بخیش بیا برخیی از امکانیات ایین ابیزار        ایین در. رنامه ریزی نماییددراز مدت خود در سایت یا وبالگ بهتر ب

 .قدرتمند مشنا خواهید شد 

 چگونه تعداد کاربرا  آنالین را بدست بیا ریم؟

امکان مشاهده ممار بازدید کنندگانی است که هیم اکنیون در حیال    گوگل منالیز  یکی از امکانات جدید در 

 گوگیل منیالیز    این قسمت بعد از ورود به حساب کاربری خود در  برای دسترسی به. مشاهده سایت ما هستند

از منوی نارنجی رنگ باالیی کلیک کنیید و از منیوی سیمت     Home و انتخاب سایت مورد نظر، روی گزینه

بیه تعیداد    Overviewتوانیید بیا اسیتفاده از گزینیه      در این بخش می. را انتخاب کنید Rael Time چر گزینه

رانیه گذشته، تعیداد ورودی از   ۴۱ال حاضر در سایت خود، تعداد صفحات بازدید شده در بازدیدکنندگان ح

 .های دیگر، کلمات کلیدی و صفحات پر بازدید سایت خود را مشاهده کنید سایت
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نیز برای دیدن ممار بازدید کنندگانی کیه از طرییق صیفحه سیایت      Real Time گزینه های همچنین از دیگر

دیگری و یا جستجو در موتورهای جستجوگر هم اکنون در سایت ما وجود دارند به صورت جدا جدا استفاده 

 .کنید

 گوگل آنالیز   در Goal آموزش استفاده از

بیه معنیای تعییین هیدف و      گوگیل منیالیز    در   Goal .نییم صیحبت ک  Goal در ابتدا اجازه دهید کمی درباره

به طور مالال، شما سایتی دارید و یکی از اهداهتان این اسیت کیه   . بررسی ممار برای رسیدن به من هدف است

یا قصد دارید ببیند یک صفحه خاص در یک بازه زمیانی خیاص   . کاربران در خبرنامه سایت شما عضو شوند

توانید تعیین کنید کیه کیاربران چیه زمیانی را در      همین طور می. رهای جستجو داردچه تعداد ورودی از موتو

ترین مورد استفاده من به منظیور بررسیی رونید خریید از سیایت و ییاهتن        ولی مهم. کنند سایت شما سپری می

ب بعید از ورود بیه حسیا   . استفاده خیواهیم کیرد   Goal برای رسیدن به این منظور از. مشکالت احتمالی است

در ایین بخیش   . کلیک کنیید  گوگل منالیز  در سمت راست نوار ابزار  Admin کاربری خود، بر روی گزینه

جدید بر روی  Goal کلیک کنید و برای ساخت یک Goals و سپس بر روی تب Profiles ابتدا بر روی تب

باید صفحه ای شیبیه  اگر مسیر را به درستی طی کرده باشد . موجود در این قسمت کلیک کنید Goal یکی از

 .شکل زیر ببینید

 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

http://tortak.com/wp-content/uploads/2012/04/goal-set-analytics.jpg


 

کنیم تیا بتیوانیم،    را بررسی میگوگل منالیز  در زیر با یکدیگر تک تک گزینه های موجود در این قسمت از 

Goal  من ها برای شمارز و منالیز رهتار کاربران سایت خیود اسیتفاده   ساخته و از گوگل منالیز  حرهه ای در

 .کنیم

 .باید برای هدف خود نامی را تعیین کنید ۰در کادر شماره  .1

 .خود را هعال یا ییر هعال کنید (Goal) دهد تا هدف به شما اجازه می ۵دکمه های رادیوی شماره  .2

ایت خود را مورد بررسی قرار دهید از خواهید در صورت رهتن یک کاربر به صفحه ای از س اگر می .3

باید  Goal url در این صورت در قسمت .استفاده کنید URL Destination یا همان ۵گزینه شماره 

 : توانید انتخاب کنید که می match type مدرط صفحه مورد نظرر را وادر کرده و سپس در قسمت

Exact Match  اسیتفاده از ایین گزینیه در زمیانی     . ی خواهید کیرد  این گزینه دقیقا  مدرط وارد شده را بررسی

شود که سایتی با معماری استاتیک داشته باشید و ییا قصید بررسیی صیفحه ای را داشیته باشیید کیه         توصیه می

 .کند مدرط من به هیچ وجه تاییر نمی

Head Match روند که به اصالح این گزینه برای مدرط هایی بکار می Generate  مالیال  بیه طیور   . شیوند  میی

در این گونه صفحات قسمت عمیده  . صفحه تشکر از خرید محصول و یا صفحه هعال سازی حساب عضویت

 .باشد مدرط رابت بوده و هقط بر حسب تاری  و یا نام کاربری انتهای مدرط متایر می

Regular Expression Match  ایین گزینیه بیرای    . سیازد  امکان استفاده از کاراکتر های خاص را ممکن میی

به طور مالال سیایت شیما   . های یکسان را از دامنه های مختلف بخوانید urlزمانی مناسب است که قصد دارید 

 .دو ساب دامین جدا دارد و قصد دارد کاربران را از هر دو ساب دامنه به یک صفحه خاص هدایت کنید

http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002 

http://fishing.example.com/checkout.cgi?page=1&language=fr&id=119 
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به راحتی میی توانیید مشیخص کنیید در صیورتی کیه        Goal Funnel در پایین صفحه نیز با استفاده از قسمت

کاربر یکسری از صفحات را که مالال  مراحل خرید یک محصول در سایت شما هستند را پشیت سیر گذاشیته    

 .ربت شود Goal باشد این

. می توانید هدف را منالین بودن کاربر قیرار دهیید   Goal Type از قسمت Visit Duration خاب گزینهبا انت

دقیقه هدف را  ۵۱ساعت و  ۰و وارد کردن  Visit Duration در قسمت Great than مالال  با استفاده از گزینه

همچنیین بیا   . ده اسیت در هنگامی ربت کنید که کاربر یک ساعت و بیست دقیقیه در سیایت شیما منالیین بیو     

می توانید تعیین کنید که مالال  اگر کاربری کمتر از یک دقیقه در سیایت بیود و    Less Than استفاده از گزینه

 .در ممار موجود ربت شود Goal سپس از سایت خارج شد این

که در این ماند با این تفاوت  می Visit Duration دقیقا  مانند Goal Type نیز در قسمت Page/Visit قسمت

 .مد نظر است Goal کند برای ربت گزینه تعداد صفحاتی که کاربر از سایت ما مشاهده می

 یعنییی Goal Typeبییرای اطییالع از دیگییر رهتارهییای کییاربران نیییز در سییایت خییود از مخییرین گزینییه     

Eventsبا استفاده از عبارات خاصی که به. توانیم استفاده کنیم می regular expressions وف هسیتند بیه   معر

مالال  در صورتی که کاربری . توانیم هر رهتاری از بازدید کنندگان سایت خود را تحت نظر بگیریم راحتی می

صفحه را پرینت کرد ، صفحه را در توییتر به اشتراک گذاشت ، به محصول خاصی در سایت ما امتییاز داد و  

برای اطالعات بیشتر در مورد . شود نهاد میجدید پیش Goal برای ساخت یک Goal Type استفاده از این …

رسمی گوگل استفاده در سایت  What are regular expressionsتوانید از  چگونگی نوشتن این عبارات می

 .یابد البته به زودی در این باره مطلبی مموزشی در سایت تورتک نیز انتشار می. کنید

کلییک کنیید و در صیورتی     Save جدید بر روی دکمه Goal پس از اعمال تنظیمات مورد نظر خود بر روی

از ایین  . کنید  را شروع می کار خود Goal انتخاب کرده باشید این ( Activate ) که شما هدف جدید را هعال
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به بعد هر کاربری که به هدف تعیین شده ما در سایت برسد باعش ایجاد یک میتم جدید در ممار موجیود در  

 Standard هیای ربیت شیده تیا کنیون نییز از قسیمت        Goal بیرای دییدن  . شیود  ما میی  گوگل منالیز  حساب 

Reporting تنها کاهی اسیت از منیوی سیمت چیر تصیویر      . در نوار نارنجی رنگ باالی صفحه استفاده کنید

 .را انتخاب کنید Goal و سپس Conversions گزینه

 مقایسه آمار د  بازه زمانی مختلف

ایین  . شاید برای شما هم پیش ممده باشد که در روز های مختلف هفته ممار مختلفی از بازدید را داشته باشیید 

ز جاری را با همین روز در هفته قبل یا ماه قبل مقایسه کنیید  اما اگر دوست دارید ممار رو. کامال  طبیعی است

 .توانید به راحتی این کار را انجام دهید می

 

مالال  روز یا هفته )مانی موجود در صفحه ابتدا یک بازه ز date Control کاهی ست در هر قسمتی که هستید از

مطابق بر انتخیاب  . را کلیک کنید Compare to past را انتخاب کرده و سپس گزینه( یا ماه و حتی یک سال

را به راحتی از  توانید من بازه زمانی اول یک بازه زمانی درست قبل از من برای شما انتخاب خواهد شد که می

بازه اول به رنگ اول و دومی به رنگ سبز در نوار زمان به شیما   .طریق وارد نمودن دستی تاری  اصالح کنید

توانید اطالعات را بر حسیب میاه، هفتیه، روز و حتیی سیاعت بیا هیم         حال به راحتی می. نشان داده خواهد شد
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این امکیان بیرای منیالیز و تعییین     . مقایسه نموده تا نسبت به اهزایش و یا کاهش بازدید سایت خود مگاه شوید

 .توانید ابزاری بسیار مورر باشد در روند سئو سایت شما می موهقیت

 گوگل آنالیز  در Search Engine Optimization استفاده از قسمت .3

 توانید به راحتی به ابزار وبسمتر وصیل شیوید و اطالعیات مربیوط بیه      ، شما میگوگل منالیز  در نسخه جدید 

Impression ها و Click یگاه سایت شما در کلمیات کلییدی را در اختییار داشیته     طور میانگین جا ها و همین

توانیم تصیمیم بزرگیی را در رونید بهینیه      با استفاده از اطالعات نمایش داده شده توسط این قسمت می. باشید

 Search سازی و سئو سایت خود برای موتورهای جستجوگر برداریم به همین خاطر نییز نیام ایین قسیمت را    

Engine Optimization اند ذاشتهگ. 

نیاز است که حساب ابزار وبمستر گوگل منالیز  در  Search Engine Optimization برای استفاده از قسمت

برای این کار پس از ورود بیه  . وصل کنیدگوگل منالیز  خود را به  ( Google Webmaster Tools ) گوگل

. کلییک کنیید   Admin ر روی گزینیه سایت خود از منوی نارنجی رنگ باالی تصویر بگوگل منالیز  حساب 

. ای مانند تصویر زیر نمیایش داده شیود   رهته تا صفحه Property Settings سپس در صفحه ظاهر شده به زبانه

پروهایل سایت هعلی در ابزار وبمستر گوگیل را بیا کلییک بیر روی      Webmaster Tools Settings در بخش

 .کلیک کنید Apply روی دکمههعال و انتخاب کنید و در مخر بر  Edit گزینه
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توانید از اطالعیات موجیود در    خود میگوگل منالیز  حال پس از هعال کردن و اتصال ابزار وبمستر گوگل به 

بیرای  . برای سایت خود استفاده کنیدگوگل منالیز   Search Engine Optimization ابزار وبمستر در قسمت

در نوار نارنجی رنگ باالی صفحه کلییک کنیید و    Standard Reporting استفاده از این ابزار بر روی گزینه

و در  Search Engine Optimization و سیپس  Traffic Sources سپس از منوی سمت چر تصویر گزینیه 

کلمیه   1111شیود کیه    تصویری مانند تصویر زیر بیه شیما نمیایش داده میی    . لیک کنیدرا ک Queries نهایت

 .شود کلیدی پر جستجوی مربوط به سایت شما در من نمایش داده می
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ی هر کلمه کلیدی که برای سایت شما توانسته باشد بازدید کننده ایجاد کند چهار مشخصیه  در این صفحه برا

 .شویم ها مشنا می مختلف نمایش داده شده است که در زیر با من

1-1.Impressions   ،به زبان سادهimpressions         به معنای تعیداد دهعیاتی اسیت کیه سیایت شیما در هنگیام

ایین بیه معنیی تعیداد ورودی از     . اشیتباه نکنیید   .ران مشاهده شده اسیت جستجوی کلمات کلیدی توسط کارب

انید ولیی الزامیا  روی من     کاربران هقط سایت شما را در نتیایج دییده  . موتور های جستجو به سایت شما نیست

ید من بیشتر و نتیجتا  بازد impressions البته هر چه سایت شما رتبه بهتری داشته باشد تعداد. اند کلیک نکرده

 .بیشتری هم خواهد داشت

1-2 .Clicksهایی است که کلمه کلیدی مورد نظر توانسته است برای  این ستون نمایش دهنده تعداد ورودی

 نمایش داده شیود یعنیی بیه تعیداد     511مالال  اگر جلوی کلمه کلیدی این مقدار . سایت شما به ارماان بیاورد

impressions 511صیفحه نتیایج جسیتجو نمیایش داده شیده اسیت و        برای من کلمه کلیدی سایت شما در 

 .اند اند و به سایت شما وارد شده کاربر بر روی سایت شما در نتایج کلیک کرده

1-3.Average Position  هیای نتیایج جسیتجو     این مقدار نشان دهنده میانگین رتبه سایت شما در رتبه بنیدی

 3عیدد   Average Position ابل کلمه اییران مقیدار  برای مالال اگر در مق. برای من کلمه کلیدی خاص است

نوشته شده باشد یعنی در هنگام جستجوی عبارات مرتبط با ایران سایت شما به صورت میانگین سومین سایتی 

 .بوده است که در نتایج نمایش داده شده است

1-4 .CTR    تیرین هیاکتور    این مقدار در رتبه بندی گوگل برای صفحات سایت شما در مینیده یکیی از مهیم

ای خیاص بیر تعیداد کلییک انجیام شیده        در حقیقت نسبت تعداد نمایش سایت شما برای کلمیه  CTR .است

شود به موتور جستجوگر  این مقدار که به درصد نیز نمایش داده می .توسط کاربران بر روی سایت شما است

اند و به  ی مناسب تشخیص دادهدهد که کاربران چقدر سایت شما را برای کلمه کلیدی خاص گوگل نشان می
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برای مالال اگر سایت شیما بیرای کلمیه     .کند موتور جستجوگر معنا گرا تری را داشته باشد گوگل کمک می

 کاربر بیر روی سیایت شیما کلییک کیرده باشیند       1111بار نمایش داده شده باشد و  11111کلیدی ایران 

CTR  سئو و بهینه سازی سیایت یکیی از مقیادیری    در  …درصد است برای این کلمه کلیدی  11سایت شما

 .است CTR گیرد همین مقدار که توسط اهراد مورد ارزیابی قرار می

نمیایش  ( نزولیی  /صیعودی ) ها ممار نمایش داده شده بر اسیاط من   با کلیک بر روی نام هر یک از این ستون

انتخاب بازه زمانی مختلفی از بخیش   شما باگوگل منالیز  توجه داشته باشید مانند دیگر قسمت . شوند داده می

با استفاده از  .توانید این اطالعات را محدود به دوره زمانی خاصی مالل یک ماه گذشته کنید باالیی صفحه می

توان گفت شما برای بررسی وضعیت  و قسمت مختلف من تقریبا  می Search Engine Optimization بخش

 .شوید به دیگر برنامه های منالیز رتبه بی نیاز میسایت خود در موتور جستجوگر گوگل نسبت 

 In-Page Analytics مشاهده رفتار کاربرا  در سایت با قسمت .1

-In قصید معرهیی من را بیه شیما دارییم قسیمت      گوگل منالیز   اما دومین ترهندی که در این بخش از مموزز

Page Analytics ست که بدانیید کیدام قسیمت از    ترین نکات در طراحی وب سایت این ا یکی از مهم. است

بیرای   Real Time در بخش قبلیی ایین ممیوزز بیا ابیزار     . گیرد سایت شما بیشتر مورد توجه کاربران قرار می

مشاهده رهتار کاربرانی که هم اکنون در سایت ما منالین هستند را مموختیم اما اگر قصد بررسی رهتیار کلیی   

 در سیرویس   In-Page Analytics اسیتفاده از ابیزار قدرتمنید    کاربران در یک بازه زمانی خاص را داریید بیا  

تواند بفهمید بازدید کنندگانتان به کدام منو و یا کدام قسمت از صفحات شما عالقه بیشیتری   میگوگل منالیز 

 .دهند نشان می

میانی کیه   توانید تعداد صفحات بازدید شده، کاربران یکتیا، مییانگین ز   بینید می طور که در شکل زیر می همان

کنند، میانگین زمان بارگذاری صفحه، درصد کاربرانی که هقیط ییک    کاربران در صفحه مورد نظر سپری می
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و نهایتا  در صد کاربرانی کیه از بعید از دییدن ایین      ( Bounce rate ) اند صفحه از سایت شما را بازدید کرده

 .اند را مشاهده کنید صفحه از سایت خارج شده

 

در زیر منویی که توضیح من در باال داده شید شیما پییش    . امکانات دیگری هم دارد In-Page Analytics اما

هیای   object توانید در کنار هیر کیدام از   اگر کمی دقت کنید می. نمایشی از صفحه اول سایت خود را ببینید

درصید از کیاربران بیر روی     4.4به طور مالال در شکل باال هقط . صفحه درصد کلیک بر روی منشی را ببینید

ها و اشیا موجود در صفحه را بر طبق  توانید دکمه با اتکا به این ممار می. اند دکمه مرشیو مقاالت کلیک کرده

تر بوده است و بر روی  دید تر و از نظر کاربران جالبنظر کاربران جابجا کنید و یا بفهمید کدام قسمت پر باز

 .من منطقه بیشتر کار کنید

الباقی ترهندها را به گوگل منالیز  با توجه به طوالنی شدن این بخش از سری مقاالت ترهند کاربردی سرویس 

امیر  امیدوارم دو قسمت معرهیی شیده در ایین بخیش در     . کنیم های بعدی در سایت تورتک موکول می بخش

 .منالیز ممار سایت شما کمک کند

 در  ردپرسگوگل آنالیز  چگونگی استفاده از

اسیت کیه بیا     گوگیل منیالیز   یکی از بهترین سرویس های ممارگیر برای وبمسترها و وبالگ نویسان سرویس 

ز استفاده از من می توانید براحتی از ممار بازدید وب سایت خود ، محتوای محبوب موجود در سیایت خیود ا  

با اینکه برای نصب این ممیارگیر   .مطلع شوید …نظر بازدید کنندگان ، کشور بازدید کنندگان سایت خود و 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

http://tortak.com/wp-content/uploads/2012/05/in-page-analytics-google.jpg


 

قدرتمند بر روی اکالر سیستم های مدیریت محتوا در تاالرهای گفتگو و دیگر سایت ها تا کنون بسییار بحیش   

رویس در سایت یا وبالگ خود استفاده شده اما باز هم بسیاری از کاربران هنوز نمی دانند که چگونه از این س

در سایت یا وبالگ هایی که از وردپرط گوگل منالیز  در این نوشته از تورتک به چگونگی استفاده از . کنند

 .برای راه اندازی و انتشار خود استفاده می کنند را به صورت کامل می پردازیم

 باید توجه کنیم ؟در سایت  ردپرس خود به چه نکاتی گوگل آنالیز  برای نصب

قبل از اینکه به چگونگی انجام این کار بپردازیم بهتر است اهمییت درسیت انجیام دادن ایین کیار را بررسیی       

 سیاخته شیده اسیت قصید اسیتفاده از       HTML برای مالال شما وقتی در سایت خود کیه از چنید صیفحه   . کنیم

گوگیل   مموزز استفاده از سرویس ا که در رگوگل منالیز  را دارید کاهی است کد استفاده از گوگل منالیز 

صیفحات سیایت خیود     HTML امل چگونگی دریاهت من را شرح دادییم را بیه کیدهای   به صورت ک منالیز 

 .اضاهه کنید

اما در سیستم های مدیریت محتوا و همچنین سایت ها و وبالگ های وردپرسیی همیانطور کیه میی دانیید در      

جام حقیقت این نرم اهزار تحت وب است که دارد قسمت های مختلف سایت شما را بر اساط تنظیماتی که ان

داده اید می سازد پس باید توجه داشته باشیم طوری این تنظیمات را در من اعمال کنیم که این کید ممیارگیر   

در تمام صفحات سایت ما نمایش داده شود چون اگر تنها در یک صفحه سایت وردپرسی میا ایین کید قیرار     

د اطالعات کامل و صحیحی را در اختیار نمی توان( گوگل منالیز  در اینجا ) نگیرد دیگر نرم اهزار ممارگیر ما 

ما قرار دهد و ما از من اطالعات برای رشد هر چه بیشتر سایت خود و بهینه سازی سایت خود برای موتورهای 

اما باید بگوییم که زیاد هم نیازی به نگرانی نیست چیون در ایین ممیوزز    . استفاده کنیم ( SEO ) جستجوگر

 .انجام این کار در وردپرط به صورت کامل بپردازیم در تورتک قصد داریم به چگونگی
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 در  ردپرسگوگل آنالیز  ر ش های نصب   استفاده از

وقتی که می خواهید از این ممارگیر در سایت یا وبالگ وردپرسی خود استفاده کنید برای انجام صحیح ایین  

کنید روز هیای مختلفیی را بیه کیار      کار می توانید بسته به شرایط و قالبی که از من در وردپرط استفاده می

توجه داشته باشید که اگر یکی از راه ها برای شما . برید که در پایین سه راه اصلی این امر را بررسی می کنیم

کارساز نبود کاهی است از روز دیگری استفاده کنید تیا بیه راحتیی از ایین سیرویس قیوی در سیایت خیود         

 .استفاده کنید

 به صورت دستیگوگل آنالیز  کداضافه کرد  : ر ش ا ل 

در تمام صفحات سیایت وردپیرط خیود اسیتفاده کنیید خیوب چیرا بیه         گوگل منالیز  اگر می خواهید از کد 

صورت دستی این کار را انجام نمی دهید ب بله شما می توانید این کد را با ویرایش هایل های پوسته وردپرط 

با من ها مشنا شدیم به راحتی در تمام صفحات سایت یا وبالگ  مناتومی پوسته وردپرط خود که در ممورز

 .خود قرار دهید

 کد  <body/>از هایل های موجود در پوسته خود قبل از کد  footer.php برای اینکار کاهی است که در هایل

را کپی کنید در حقیقت این عمل باعش می شود که در تمام صفحات سیایت شیما کیه قسیمت     گوگل منالیز 

کمک کند تیا ممیار کامیل و    گوگل منالیز  پایینی پوسته سایت شما نیز وجود دارد این کد نیز اجرا شده و به 

 .طالعات بازدیدکنندگان سایت برای شما تهیه کنددقیقی از ا

اما خوب استفاده از این روز ممکن است برای بعضی از کاربران که به تازگی بیا وردپیرط مشینا شیده انید      

کمی گیج کننده و سخت باشد ، پس اگر شما نیز از این دسته از کاربران هستید پیشنهاد می کنم که از روز 

و کیدهای   PHP توجه داشته باشید که اگر شما با سیاختار برنامیه هیای   . استفاده کنیددوم برای انجام این کار 
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مشنایی نداشته باشید ممکن است ویرایش هایل های پوسته شما باعش خراب شدم و مشکل  HTML صفحات

 .در نمایش قسمت های مختلف سایت شما شود

در سایت وردپرسی این است گوگل منالیز  مزایای استفاده از این روز نسبت به روز های دیگر برای نصب 

 HTML که چون به دست خود کاربر انجام می شیود حتمیا  باعیش نمیایش داده شیدن کیدها در هاییل هیای        

خروجی می شود اما به یاد نیز داشته باشید کیه در ایین روز اگیر پوسیته ییا همیان قالیب سیایت خیود را در          

لب جدید وجود ندارند و باید شما دوباره به صورت دستی این وردپرط تاییر دادید این کدها نیز دیگر در قا

 .کدها را در قالب جدید سایت خود جاسازی کنید

 در  ردپرسگوگل آنالیز  استفاده از افز نه های استفاده از: ر ش د م 

ایت همانطور که می دانید برای هر کاری دیگر این روزها در وردپرط اهزونه ای از قبل برای انجام من در سی 

نیز در سایت های وردپرسی تیا کنیون اهزونیه هیای     گوگل منالیز  برای استفاده از . های وردپرسی وجود دارد

را میی دهیم تیا     for WordPress گوگیل منیالیز    بسیاری ساخته شده است که بنده به شما استفاده از اهزونیه  

را بر روی صیفحات سیایت ییا وبیالگ خیود      گوگل منالیز  بتوانید با بهترین کیفیت ممکن کدهای مربوط به 

اده از ایین  بهتر است برای مشنایی با چگونگی کار با این اهزونه در پایین با مراحل نصیب و اسیتف  . نصب کنید

 .اهزونه مشنا شویم

 .از پیشخوان مدیریتی وردپرط خود از منوی اهزونه ها گزینه اهزودن اهزونه را انتخاب کنید .1

 ”for WordPress گوگیل منیالیز    “ وجو اهزونیه هیا عبیارت    در صفحه ظاهر شده در قسمت جست .2

 .تایر کنید و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید
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گزینه نصب اولین مورد نمایش داده شده کلیک کنید تا این اهزونه بیر   در صفحه ظاهر شده بر روی .3

توجه داشته باشید در پنجیره ای کیه بیا کلییک بیر      . روی سایت یا وبالگ وردپرسی شما نصب شود

 .روی دکمه نصب نمایش داده می شود باید گزینه هعال کردن این اهزونه را بزنید

گوگیل    ت تنظیمات پیشخوان وردپرط خود در قسیمت بعد از نصب این اهزونه کاهی است در قسم .4

 Click here to authenticate که با نصب این اهزونه نمیایش داده میی شیود بیر روی دکمیه      منالیز 

with Google    کلیک کنید تا با اتصال به سایت رسمی گوگل به این اهزونه نشان دهید کیه حسیاب 

 اگر دوست ندارید اینگونیه حسیاب   . شود کدام استشما که داده ها در من ذخیره می گوگل منالیز 

 Manually enter your UA را با این اهزونه شناسایی کنید کاهی اسیت تییک گزینیه   گوگل منالیز 

code را بزنید تا به شما هیلدی نمایش داده شود که با وارد کردن UA code    حساب ممیارگیر خیود

 .نیز وجود دارد این مرحله را پشت سر بگذاریدلیز گوگل منا که در کدهای دریاهت شده از برنامه 

در این پنجره کلیک کنید تیا کیار    Settings گوگل منالیز   Update حال کاهی است بر روی گزینه .5

 .در صفحات سایت وردپرسی شما به اتمام برسدگوگل منالیز  اضاهه کردن کدهای 

 

بر روی سایت وردپرسی خیود  گوگل منالیز  استفاده از این اهزونه باعش می شود عالوه بر نصب و استفاده از 

خود مانند تعداد بازدید کنندگان نوشیته هیای   گوگل منالیز  بتوانید از اطالعات مماری دقیق تری در داشبورد 

نییز بدسیت موریید     …شما ، تعداد بازدید کنندگان یک دسته خاص از سایت شما و  یک نویسنده در سایت
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 Meta بیا اسیتفاده از  گوگل منیالیز   که این کار توسط روز های استفاده و جمع موری اطالعات مماری در 

data صفحات سایت وردپرسی شما انجام می گیرد. 

د طراحی نشده باشد این اهزونه و دیگر اهزونه هیای  البته ممکن است اگر پوسته سایت شما به صورت استاندار

به سایت وردپرسی در سایت شما نتوانند به درستی کار خود را انجام دهند چون معموال  گوگل منالیز  اهزودن 

 .در ساخت این اهزونه ها از توابعی استفاده می شود که تنها در پوسته های استاندارد وردپرط وجود دارند

 برای افز د  کد آمارگیر Functions.php فاده از فایلاست: ر ش سوم 

پوسیته سیایت وردپرسیی     Functions.phpدر این روز با استفاده از توابع هسته وردپرط می توانیم در هایل 

برای این کار کاهی است تکه کد زیر را . در صفحات سایت خود بکنیمگوگل منالیز  خود اقدام به نصب کد 

گوگیل   پرط خود قرار دهید و سپس همانطور که در کد نیز گفته شده است کدی که از در این هایل از ورد

 .خود دریاهت کرده اید را جایگزین کل خط توضیح در کد بکنیدمنالیز 

<?php 1 
add_action('wp_footer', 'add_analytics'); 2 

function add_analytics() { ?> 3 
 4 ... ا جایگزین این خط کنیدکدهای مربوط به  گوگل منالیز ر //

<?php } ?> 5 
 

 توجه داشته باشید در این روز نیز همانند روز اول باید پس از تاییر پوسته سایت خود این کدها را در هایل

Functions.php   سایت شما ییر هعال شیده  گوگل منالیز  پوسته جدید کپی برداری بکنید در ییر اینصورت

 .ید کنندگان سایت شما را نداردو توانایی شمارز بازد
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 سایت من آمار را ثبت نمی کند مشکل از کجاست؟ 

ممارگیرهایی که متصل به سایت اصلی هستند و معموال  به صورت میاژول، پالگیین و    :آمار گیر نوع ا ل

  ... های جومال، ورد پرط، نیوک و CMS کامپوننت عرضه می شوند مانند ممارگیرهای

ماننید ممیارگیر   . که متصل به سایتهای دیگر ییر از سایت اصیلی هسیتند   ممارگیرهایی :ع د مآمار گیر نو

  ... ، گوگل منالیستیک و histateوبگذر، 

  :نحوه تاثیر رنکینگ د  ر ی هر د  نوع آمارگیر

و با توجه به روز کاری وب سایت رنکینگ دو که سه هدف کلی اهزایش ممار بازدید، بهبود رتبه ی الکسا 

عدم شناسایی توسط رباتهای کاوشیگر سیایتهای جسیتجو ماننید گوگیل را دنبیال میی کنید سیاسیت زییر در           

  :خصوص انواع ممارگیرها پیگری می شود

  : (متصل به سایت)در خصوص آمارگیرهای نوع ا ل 

 لیب  روز کاری این نوع ممارگیر ها به دو شکل کلی ربت ممیار بازدیید سیایت و ییا ربیت ممیار بازدیید مطا       

وجیود دارد  ( کیش )ضمنا  در اکالر این ممارگیرها گزینه ای جهت تنظیم مدت زمان خروج می پی . می باشد

دقیقه چنید صیفحه    11دقیقه تنظیم شده باشد به این معناست که اگر کاربری در  11که اگر مالال  روی میزان 

که . دقیقه یک بازدید محاسبه گردد 11از سایت را مشاهده نمود میا تمام بازدیدهای وی ربت شود یا در هر 

  .برای ربت کامل ممار بازدید توسط رنکینگ دو این گزینه را صفر و یا ییر هعال نمائید

خطیا قابیل   % 5در این نوع ممارگیرها ربت کامل ممار بازدید ارسال شده توسط رنکینگ دو با حدود حداکالر 

  .مشاهده است
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ر بازدید و بهبود رتبه ی الکسای منان هقط از رنکینگ دو استفاده به زودی چندین سایت که برای نمایش مما

کیه بیا سیسیتم     afras.ir در حال حاضر می توانید ممارگیر سیایت . خواهد شد در این بخش معرهی می گردد

 .جومال راه اندازی شده را مشاهده نمائید

  :  اما آمارگیر های نوع د م 

کته را متذکر شویم که از نقاط قیوت و بسییار مهیم رنکینیگ دو من     قبل از توضیح این مورد الزم است این ن

است که با استفاده از هیچ نوع ممارگیری نمی توانید مسیر ارسال بازدید رنکینگ دو را مشاهده نمائیید یعنیی   

و علت این امر کیه از نقیاط قیوت    . از هیچ طریق مسیر ارسال بازدیدها توسط رنکینگ دو مشخص نمی باشد

و محسوب می گردد من است که اگر رباتهای جستجو بتوانند مسیر سایتهایی که برای سایت شیما  رنکینگ د

 11بازدید ارسال می کنند را شناسایی کنند بسرعت به سایت شما مشکوک شده کیه چیرا ییک سیایت میالال       

بیال  هزار بازدید به سایت شما ارسال کرده و حذف ایندکس صیفحات شیما در موتورهیای جسیتجو را بیه دن     

  .خواهد داشت

به همین دلیل با استفاده از ترهندهای بسیار پیچیده برنامه نویسی و ترکیب منها با می پی هیای بسییار متنیوع و    

مختلف توانسته ایم تمام این نوع ممارگیرها را هیلتیر نمیوده و از ربیت هرگونیه اریری از سیایت رنکینیگ دو        

 .توسط این گونه ممارگیرها جلوگیری کنیم

یک سرویس رایگان پیش موری شده گوگل است که ممار بازدید کننده های یک وب سایت  منالیز گوگل

ایین   .این دستاورد برای بازاریابان و وب مسترها بیرای واکیاوی وب بکیار گرهتیه میی شیود      . را نشان می دهد

های کیاربران،  سیستم امکان بررسی و تحلیل ورودی ها، صفحات ورودی دهنده، کاربران وارد شده، هعالیت 

به این ترتیب گستره وسییعی از اطالعیات در اختییار    . مدت حضور ایشان و مسیر خروجی منها را ارائه میکند

از امکانات جالب توجه این سیستم هدف گذاری مشخص در بازه زمانی  .مدیریت سایت قرار خواهد گرهت
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ابی به هدف گزارز مبنی بر رسیدن سپس سیستم خودکار در بازه زمانی تعیین شده در صورت دست ی. است

 .به هدف میدهد و در صورت عقب ماندن از هدف نیز درصد نزدیکی به هدف را ارائه میکند

 از معایب این سیستم میتوا  به موارد زیر اشاره کرد

در صورت قطعی ارتباط با گوگل به صورت موقت . کاهش سرعت نمایش صفحاتی که در حال منالیز هستند

همچنین در برخی موارد ناسازگاری با برخی از اسکریپت هیای  . صفحات همراه با خطا خواهد بود باال ممدن

قطعا دانستن ممار بازدیدکنندگان بزرگترین عامیل موهقییت در ییک سیایت      .ممارگیر مستقل دیده شده است

گوگیل   گزینیه   برای اینکه اطالعات مماری سایتتان را به صورت رایگان مشیاهده کنیید بهتیرین   . خواهد بود

 چیرا  . در این پست به شما یاد خواهم داد چگونه از این ابزار گوگل در وردپیرط اسیتفاده کنیید   . است منالیز 

چیه  : به شما اجازه می دهد تا موارد زییر را تحیت نظیر داشیته باشیید      گوگل منالیز  مهم استب  گوگل منالیز 

حیل کیاربران، مرورگیر هیای میورد اسیتفاده شیان و        کسانی از سایت شما بازدید می کنندب شما می توانیید م 

بسیاری اطالعات دیگر همچون رزولوشن صفحه نمایش کاربران، هعال بیودن جیاوا اسیکریپت، نصیب بیودن      

. این اطالعات مفید هستند و در موارد بسیاری به شما کمک خواهند کرد. هلش، زبان و ییره را مشاهده کنید

ب جدید هستید این اطالعات اینگونه شما را کمک خواهند کرد که اگر بیر  مالال اگر به دنبال طراحی یک قال

 .روی سیستم بیشتر کاربران شما هلش نصب نیست بنابراین در قالبتان در استفاده از هلش باید دقت کنید

 برای ترافیک بیشتر سایتگوگل آنالیز  نحوه استفاده از

و نحوه استفاده از من وجود دارد کیه همیه ایین     منالیز گوگل  هزاران مقاله و مطلب در سراسر وب در مورد 

منچیه کیه در مییان    . مطالب بخصوص برای طراحان و صاحبان سایت ها و وبالگ ها بسیار حائز اهمیت است

  چگونه می تیوانیم بیا ممارهیای    ” این مطالب بسیار کم در مورد من بحش و توضیحات داده شده است اینکه

 .  تحلیل منها تاییرات مناسب را در سایتمان ایجاد کنیمبو تجزیه و  گوگل منالیز 
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 :تجزیه   تحلیل  ب سایت شما بر اساس یک ر ند ثابت

یالبا به بررسی تراهییک سیایت هیای شیما میی پیردازد کیه توصییه بیشیتر           گوگل منالیز  ابزار و ممارگیرهای 

نظر گرهته و منها را تجزیه و تحلیل کنید کارشناسان اینست که به صورت روزانه یا هفتگی این ممارها را زیر 

صیرف   گوگل منالیز  که بهتر است یک روز کامل را در دوره های دو یا سه ماهه برای تحلیل گزارز های 

 .کرده و تاییرات مناسب را در وبسایت خود اعمال نمایید

 چه داده هایی از آمارها   گزارشات را باید به آنها توجه کرد؟

 

سردرگم می شود چون که با بسیاری از اطالعات و ممیار   گوگل منالیز  هر هرد تازه کاری در ابتدای کار در 

ین ممارها برای صاحبان سایت هیا مفیید و ضیروری میی     ولی چند تکه و داده اصلی ا. پیچیده روبرو می شود 

 :باشند

Traffic Sources – Keywords در منو و گزینه Traffic Sources        کیه کلییک نماییید میی توانیید کلمیات

کلیدی که بیشترین بازدیدکننده با توجه به تاری  انتخابی را ببینید و شیروع بیه بهینیه سیازی کلمیات کلییدی       

 .وبسایت خود نمایید
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Traffic Sources – Referring Sitesبا استفاده از منویReferrals     می توانید تراهیک هیای و بازدیید هیای

ارسال شده از دیگر سایت ها به وبسایت خود را مشاهده کرده و اینکه بیشتر تمرکز خود بر کدامیک از منهیا  

 .بگذارید

Content Overview بهترین مطالب و لینک های خود را ببینید و اینکه در این منو می توانید بازدیدها و ممار

 .بفهمید بیشتر بر روی کدام مطالب مورد توجه کاربران تمرکز کنید

Visitors Overview   با انتخاب تاری  مورد نظرتان می توانید ممار کلی از وبسایت خود را بدسیت موریید و

 .امکان مقایسه بازدیدهای گذشته با حال را بررسی کنید

ن که مهم ترین گزارشات ضروری و مهم برای تجزیه و تحلیل عملکرد وبسایت خود را بیان کردیم بهتر اکنو

 !است که به صورت جزء و ریز هر کدام از منها را توصیف کنیم تا کار با منها راحتتر شود

 :استفاده از گزارشات کلمات کلیدی در بهینه سازی سایت

 

دانستن کلمات کلیدی ویژه در بهینه سازی سیایت و وبیالگ در جهیت جیذب بازدیدکننیده ییک امیر مهیم         

 :محسوب می شود
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 11قیرار دارد کیه    ”یکلمیه کلیید  “ییا   Keyword به صورت پیش هرض گزینه Traffic Sources در بخش

عدد از کلمات کلیدی برتر سایت شما در یک تاری  معین را نمایش می دهد که نشان دهنده کلمیاتی اسیت   

 .که بازدیدکنندگان وب سایت با جستجوی منها در موتورهای جستجو به وب سایت شما رسیده اند

سایت شما، ذائقه بازدیدکننیدگان   شما می توانید براساط تعداد کلمات کلیدی جستجو شده و رسیدن به وب

مالال اگر اکالر بازدیدکنندگان وب سایت شما از . خود را بدست بیاورید و بر روی من موضوعات تمرکز کنید

به وب سایت شما رسیده اند ، براساط همین دو کلیید واژه  ” تصویر“و سپس ” عکس“طریق جستجوی کلمه 

بسیار زیاد است و به همین دلیل باید مطالب بیشتری در ایین  شما متوجه می شوید که درخواست برای این دو 

بیه طیور کلیی شیما میی توانیید بیا تکییه بیر انتخیاب بهتیرین کلمیات کلییدی              . مورد در سیایتتان قیرار دهیید   

 .بازدیدکنندگان بیشتری را به سمت سایت خود بکشانید

 :بیشترین ترافیک از طرف سایت های ارجاع دهنده

 

دانستن اینکه کدام وب سایت یا رسانه اجتماعی در سراسر وب بازدیدکننده هایی را به سایت شما می هرستند 

 :بسیار مهم است تا بتوانید بر روی منها بیشتر تمرکز کنید
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میی توانیید تعیداد     Referralsو همچنیین منیو    Sources و بیا انتخیاب گزینیه    Traffic Sources در بخیش 

بازدیدکنندگان را که از دیگر سایت ها به سایت شما ارسال شده اند را مشاهده کنید و اینکه چند درصد این 

ه امروزه بعد از موتورهای جسیتجوگر  بازدیدها جدید بوده اند و مالال با ارسال مطالبتان به سایتهای اجتماعی ک

بیشترین سهم ارسال بازدیدکننده را دارند، به چه مقدار بازدید کننده از منها کسب کرده اید تا بتوانید تمرکز 

 .خود را بر منها و ارسال مطلب بیشتر کنید

 آمار کلی سایت شما

به شما می دهد این است که چند نفیر   گوگل منالیز  کلی ترین اطالعاتی که سرویس . یکی از پایه ای ترین 

از سایت شما مراجعه ” امروز ، دیروز ، این ماه ، این سال“در تاری  های معین که شما مشخص می کنید مالال  

همچنین تعداد صفحاتی که بازدید شده انید را  . نیز می گویند Unique Visitors و بازدید کرده اند که به من

می توانید تعداد مشاهدات صفحات وبسایت خیود را توسیط    Pageviews از گزینهخواهید دید که با استفاده 

مرتبه از صفحات شما بازدیید کیرده اسیت کیه در      11بازدیدکننده ببینید که به عنوان مالال یک بازدیدکننده 

 .نمودار مشخص خواهد شد

  محتوا   صفحات محبوب سایت شما
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می توانید ببینید که بازدید کنندگان سایت شما از کدام نوشته ها و صیفحات   Content Overview در بخش

ه اند و چند نفر یا چند بیشتر بازدید کرده اند و چه مدت را در سایت شما گذرانده و مطالب شما را مرور کرد

در صد تنها با دیدن یک صفحه از سایت شما از من خارج شده اند که با استفاده از این ممار مهم برای تولیید  

 .محتوای بهتر و مورد نظر کاربر استفاده کنید

 :انتشار مطالب در ر زهای پربازدید

هد می توانید بفهمید کیه در کیدام روزهیا تعیداد     منالیز در اختیار شما قرار می دگوگل منالیز  با امکاناتی که 

بازدیدهای سایت و صفحات سایت شما باالتر رهته است تا با تجزیه و تحلیل منها لیستی از روزهای پرتراهیک 

دانسیتن اینکیه کیی و    . خود تهیه کرده و در جهت انتشار مطالب بیشتر و بهتر در روزهای پربازدید اقدام کنید

انتشار مطالب خود بپردازید تا تعداد بازدیدکننده بیشتری را جذب کنید یکی از مسائل بسیار چه زمانی باید به 

 .کلیدی محسوب می شود

یک سرویس هوق العاده برای کمک به صاحبان وبسایت ها و وبالگ هااست که با نمودارهای گوگل منالیز  

الگ ها کمیک شیایانی میی نمایدکیه بیا      مماری و گزارشی خود به تجزیه و تحلیل انواع عملکرد سایت یا وب

صرف زمان منظم و تحلیل ممارهای من می توان در جهت پیشرهت سایت و کسب و کار منالیین خیود بهیره    

 !ببریم

 هفت ابزار بررسی آمار ترافیک   رتبه سایت

د در بسیاری از وبمسترها و اهالی وبالگ نویسی، سایت یا وبالگ خیود را از لحیات تراهییک و مییزان بازدیی     

های دیگر به هییچ وجیه در رتبیه هیای      کنند تا در مقابل رقیبان و سایت ممارگیرها تجزیه و تحلیل و منالیز می

هیا، همیشیه نظیر خاصیی روی      من به عنوان یک عضو کوچک از خانواده وبالگ نیویس . پایینی قرار نگیرند

ام،  گیرهیای مختلفیی کیه در سیایتم گنجانیده     بار به ممار 3تا  2تراهیک و بازدید سایتم دارم و تقریبا  هفته ای 
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درست است که ممارگیرها با یکدیگر متفاوت هستند و همیشه اطالعات دقیق به کاربران ارائه . کنم رجوع می

تواند مقایسه و منیالیز بازدیید و تراهییک سیایت ییا       کنند، اما استفاده از چند ممارگیر در کنار یکدیگر می نمی

 .ایج را بهتر نمایش دهندتر و نت وبالگ را دقیق

تر در مورد رنیک   گرچه در این بین من از اهزونه های هایرهاکس هم برای بدست موردن نتایج بیشتر و راحت

توانم روند رشد سایت خودم را بیا   کنم و حتی می های اینترنتی گوناگون استفاده می های مختلف در سرویس

جایی که با بیاز کیردن هیر سیایتی ابتیدا توجیه و نظیرم روی        های رقیب بررسی و مقایسه کنم، تا  دیگر سایت

ام تا چنیدین ابیزار    به همین منظور در اینجا سعی کرده. دهد نتایجی است که اهزونه مورد نظر برایم نمایش می

تیر و بیا    های ممارگیری کیه نتیایج ممیار و بازدیید سیایت را دقییق       کارممد و مفید و البته کاربردی از سرویس

 .دهند، معرهی کنم یشتری نمایش میامکانات ب

 SearchStatus افز نه مر رگر فایرفاکس. 1

برای اولین ابزار یک اهزونه خوب برای مرورگر وب هایرهاکس را که من بیدون من اصیال  هایرهیاکس را بیاز     

 و Compete ها و صفحات وب را در چهار سرویس الکسا و گوگل و ام که رتبه سایت کنم را قرار داده نمی

mozRank  در کنار همه قابلیت این اهزونه دلیل استفاده بسیاری از کاربران من تیثریر جزئیی   . دهد نمایش می

من در سرعت بارگذاری صفحات در هنگام وب گردی است که در بسیاری از مواقع حتی متوجه وجود ایین  

معموال  حجم وسیعی از  SEO BOOK اهزونه نیز نخواهید شد در صورتی که نوار ابزار و سرویس مشابه مانند

 .پهنای باند اینترنت شما را برای نمایش این گونه از ممار به خود اختصاص خواهند داد

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com



 

 

 Compete سایت آماری. 2

توانید از من برای تعیین رتبه سایت و  د و به سادگی میکن بسیار شبیه به سایت الکسا کار می Compete سایت

توسط کاربران ایرانی از اسیتقبال   Compete تنها موردی که باعش شده است. ها استفاده کنید ممار بازدید من

امیا در   .خوبی برخوردار شود تمرکز این سرویس بر روی بازدید انجام شده توسط کاربران ممریکیایی اسیت  

خواهید از ممار بازدید سیایت انگلیسیی زبیان رقییب      ک سایت انگلیسی زبان دارید و یا میصورتی که شما ی

 .یکی از بهترین انتخاب برای شما با انبوهی از اطالعات در این باره است Compete خود مگاهی پیدا کنید
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 گوگل آنالیز  مارگیرآ. 3

 ( گوگیل منیالیز   ) گوگیل منیالیز     .هیا رسیید   تیرین ایین سیرویس    نوبت به بهترین ممارگیر و یکی از محبوب

درسیت اسیت کیه بیا     . کنید  ها به کیاربران ارائیه میی    تری را نسبت به دیگر سرویس اطالعات و ممارهای دقیق

توانید با خبر شوید اما اگیر از ایین سیرویس در سیایت ییا       استفاده از این ابراز از ممار بازدید سایت دیگر نمی

بازدید و تراهیک سیایت خیود در دسیترط    ترین ممار ممکنه را در مورد ممار  وبالگ خود استفاده کنید دقیق

کنم به چند سایت  برای اینکه با گستردگی استفاده از این سرویس بهتر مشنا شوید پیشنهاد می. خواهید داشت

نگیاهی   HTML و ییا پیایین کیدهای    Head زنید مراجعیه کنیید و در قسیمت    بزرگ که روزانه به من سر می

برای ربت و منالیز ممار بازدید کننده  گوگل منالیز   ها نیز از ن سایتاحتمال زیادی وجود دارد که م. بیندازید

گرچیه  . خود استفاده کرده باشند که در این صورت شما کدهای هراخوانی و اسیتفاده از من را خواهیید دیید   

اکنون که این سرویس برای کاربران ایرانی چند روز پیش بسته شده است، اما با این وجود کاربران خودشان 

 .داند ها سراغ دارند و شاید گوگل نیز این موضوع را به خوبی می راه حل خوبی برای دور زدن تحریم
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 Alexa سایت آماری. 1

سرویس محبوب در زمینه ممیار تراهییک   میاز شده است و به عنوان اولین  1992پروژه سایت الکسا از سال 

شود که جزئیات رییز و درشیتی از محبوبییت     ها و ایجاد یک نهاد رتبه بندی در بین کاربران شناخته می سایت

هیا   هیا و سیایت   ها در بین کاربران و در نهایت رتبه ای که ایین سیایت بیه وبیالگ     ها و سرعت رشد من سایت

همه دنیا رسم بر این است که همه کاربران از نیوار ابیزار خیوب ایین      گرچه در. دهد را نمایش خواهد داد می

تری در این سیایت قیرار    تر و با نتایج دقیق ها راحت سرویس استفاده کنند تا نتایج و بازدیدها و تراهیک سایت

ماییل بیه   هیای تقلیب    کند و بیشتر بیا روز  بگیرد که متثسفانه در ایران کمتر کسی از این نوار ابزار استفاده می

 .اهزایش تراهیک سایت خود هستند

ولی بهتر است که همه وب مستر و اهالی وبالگ نویسی برای ایجاد تراهیک بیشتر در سایت خود از نوار ابزار 

دهد مانند نمایش سایت مرتبط، رتبه جهانی سیایت، رتبیه    این سایت که امکانات خوبی هم در اختیار قرار می

در چند هفته گذشته بیا انتشیار نیوار ابیزار     . استفاده کنند …مرتبط با سایت و کشوری سایت، کلمات کلیدی 
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رسمی این سرویس برای مرورگر گوگل کروم بسیاری از وب مسترها و وبالگ نویسان دوباره اقدام به نصب 

این نوار ابزار دوست داشتنی بر روی مرورگر خود کردند و شما نیز برای دریاهت من کاهی اسیت بیه قسیمت    

 .بروید Alexa دانلود نوار ابزار در سایت رسمی

 

  

 QuantCast سر یس. 5

 Quantcast های خدماتی محبوب برای اندازه گیری تراهیک و بازدید، سیایت  یکی دیگر از ابزارها و سایت

تیوان بیا اضیاهه     تر در مورد روند سایت خود را داشته باشید، می اطالعات دقیق خواهید همچنین اگر می. است

کردن یک کد ساده در سایت خود، اجازه منالیز وضعیت سایت خود را به این سرویس قدرتمنید بدهیید کیه    

توانید به عنوان یک منبع معتبر از این سرویس بیرای منیالیز تراهییک سیایت خیود اسیتفاده        در این صورت می

 .کنید
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 Website Grader ابزار رایگا . 2

العاده برای منالیز سیایت از لحیات سیئو،     یک وب سایت و ابزار هوق HubSpot از تولیدات Grader سرویس

که مشاوره و یک دیدگاه کلی از وضعیت سایت  محبوبیت در شبکه های اجتماعی و نواقص هنی سایت است

البته در این سیرویس کیه جدییدا  خیلیی هیم امکانیات خیوبی را در اختییار قیرار           .دهد را به کاربر نمایش می

های رقیب از همه لحات مورد بازبینی قرار داد و نواقص سیایت   توان سایت خود را با دیگر سایت دهد، می می

گونه از سرویس تنها پارامترهای خاصی را برای نمایش نتایج مید نظیر    ت که ایندرست اس. خود را رهع نمود

به عنوان یکی از بروزترین سرویس تشخیص وضعیت بهینه سازی و سئو سایت از نظیر    Graderگیرند اما  می

 .سیگنال شبکه های اجتماعی مورد استفاده کاربران است

 

  

 Clicky آمارگیر. 2

یک ممارگیر با رابط کاربری بسیار ساده و در عیین حیال امکانیات پیشیرهته اسیت کیه تیا         Getclicky سایت

هزار سایت را تحت پوشش خود دارد که توسط بسیاری از وب مسیترها بیرای تطبییق بیا      511اکنون بیش از 
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درست است که این دو سرویس از لحات امکانات با هم . شود از این سرویس استفاده می یز گوگل منال  ممار

 .العیاده رسیید   توان به یک ممار قابل قبیول و ییک تجزییه و تحلییل هیوق      تفاوت دارند، اما با تلفیق هر دو می

Getcliky ت به دیگر رقبیا  داند که برای جذب کاربران جدید نیاز است امکانات جدیدی را نسب به خوبی می

 .در اختیار کاربران قرار دهد که تا کنون نیز در این زمینه موهق بوده است گوگل منالیز  مانند

 

Google کند؟ استفاده می گوگل آنالیز ها برای چگونه از کوکی 

کنید   سایت کمیک میی   در وب است که به صاحبان وب Google ر تجزیه و تحلیل رایگانابزا گوگل منالیز  

اطالعات را به صورت ناشیناط   گوگل منالیز   .سایت خود را درک کنند نحوه جذب بازدیدکنندگان به وب

سییایت را بییدون شاسییایی  هییای وب کنیید و بسیییار شییبیه مزمییایش رد پییا در ماسییه، گییرایش  موری مییی جمییع

های خود برای ردیابی تعامالت بازدیدکننده  از مجموعه کوکی Analytics .دهد دگان گزارز میبازدیدکنن

گیرند، از جمله زمان بازدید کنونی،  ها برای ذخیره اطالعات مورد استفاده قرار می این کوکی. کند استفاده می

چه سایتی به این صیفحه وب ممیده   اینکه میا بازدیدکننده قبال  از سایت بازدید کرده است، و بازدیدکننده از 

هیای متنیوعی دربیاره نحیوه تعامیل بازدیدکننیدگان بیا         تواننید گیزارز   میی  گوگیل منیالیز     مشیتریان . اسیت 

سایت خود و نحوه ییاهتن من توسیط اهیراد را بهبیود      توانند وب های خود مشاهده کنند، بنابراین می سایت وب
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شود و بازدیدکننیدگان در چنید سیایت     ها استفاده می کوکیسایت مجموعه متفاوتی از  برای هر وب. ببخشند

به کاربران اطالع  Analytics اهزار باید درخصوص استفاده خود از نرم Analytics مشتریان. شوند ردیابی نمی

کننید و   شود مشخص می برای ییرهعال کردن این نوع کوکی، برخی مرورگرها وقتی کوکی ارسال می. دهند

هیا، همچنیین    عالوه بر حذف کوکی. سازند کی را به صورت موردی برای شما هراهم میامکان رد کردن کو

موری اطالعات درباره  را در مرورگر خود نصب کنید، که از جمع گوگل منالیز   توانید اهزونه انصراف از می

بازارییابی  بیرای مشیتریانی کیه ویژگیی      .کنید  جلوگیری میی  گوگل منالیز   سایت شما توسط بازدیدهای وب

شخص رالش جهت هعال کردن بازارییابی    DoubleClickاند، از کوکی را هعال کرده گوگل منالیز   مجدد با

ت میدیریت  جهی . شود استفاده می Google Display Network در AdWords مجدد برای محصوالتی مانند

  .دیدن کنید مدیر تنظیمات برگزیده تبلیااتتنظیمات خود برای این کوکی و انصراف از این ویژگی، از 
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