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گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

هــر کسـبوکاری بــرای بــه موفقیــت رســیدن بایــد عملکــرد کار یاش را تحلیــل کنــد.
کســبوکارهای آنالیــن ایــن امــکان را

گــوگل آنالیتیکــس ابــزاری اســت کــه بــه
میدهــد کــه جایــگاه و فرایندهــای کاری خــود را اندازهگیــری و آنالیــز کنــد.
احتمــاال ً در طــول فعالیــت خــود در حــوزه آنالیــن و کس ـبوکارهای اینترنتــی ،بارهــا
و بارهــا واژههایــی ماننــد گــوگل آنالیتیکــس یــا گــوگل آنالیــز را خواهیــد شــنید کــه
در ابتــدا تصــور چندانــی در مــورد آن نخواهیــد داشــت .یــک حقیقــت انــکار ناشــدنی
در رابطــه بــا ایــن ابــزار ایــن اســت کــه شــما اگــر:
•وبمستر حرفهای باشید؛
• به تازگی یک وبسایت راه اندازی کرده باشید؛
• در یک استارتاپ فعالیت داشته باشید؛
• به دنبال سئو و بهینه سازی وبسایت خود باشید؛
• قصد استفاده از تبلیغات گوگل و گوگل ادوردز را داشته باشید؛
• خالصــه ،هــر فعالیتــی کــه در رابطــه بــا مدیریــت و بهبــود وبســایت خــود
بخواهیــد انجــام دهیــد،
بــدون شــک بــه گــوگل آنالیتیکــس نیــاز خواهیــد داشــت و مهمتریــن ابــزاری اســت
کــه میتوانــد مســیر حرکــت شــما در پیشــرفت و بهبــود وبســایتتان را روشــن
کنــد .پــس اگــر بــا ایــن ابــزار آشــنا هســتید ،ســعی کنیــد بــه صــورت حرفـهای آن را
یــاد بگیریــد و اگــر مبتــدی هســتید ،ایــن مطلــب را بــا مــا همــراه باشــید تــا نحــوه
نصــب و نحــوه اســتفاده از آن را بــه طــور کامــل و بــا ذکــر جزئیــات بــه شــما نشــان
دهیــم.

گوگل آنالیتیکس چیست؟

گــوگل آنالیتیکــس یــا گــوگل آنالیز یــا بــه اصطــاح انگلیســی آن Google Analytics
یکــی از چندیــن ابــزار گــوگل بــرای انجــام آنالیــز و تجزیــه و تحلیــل بــر روی
وبســایتها و کســبوکارهای آنالیــن اســت .در ابتــدا و در نــگاه اول ،ایــن ابــزار
یــک ســایت معمولــی اســت کــه در آن بخشهــای مختلفــی تــدارک دیــده شــده و
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میتــوان از هــر کــدام از بخشهــای آن اســتفاده کــرد .امــا وقتــی حرف ـهای باشــید
و بــا قســمتهای آن بــه طــور کامــل آشــنایی داشــته باشــید ،هیــچ وقــت آن را بــه
یــک ســایت ســاده تشــبیه نمیکنیــد و در حقیقــت آن را از بســیاری از نــرم افزارهــای
پیچیــده در دنیــا قویتــر و بهتــر میدانیــد .بــرای آنکــه درک بهتــری از آن داشــته
باشــید ،همچنــان بــا مــا همــراه باشــید.

چرا استفاده از گوگل آنالیز مهم است؟

قبــل از اینکــه بخواهیــم وارد بحــث فنــی در مــورد ثبــت نــام در گــوگل آنالیتیکــس و
نحــوه اســتفاده از آن شــویم ،بایــد بدانیــم کــه ایــن ابــزار چــه ســودی برای کسـبوکار
آنالیــن مــا دارد و دقیقـ ً
ـا چــه اطالعاتــی از آن میگیریــم .بــه طــور ســاده ،گــوگل آنالیــز
ابــزاری اســت کــه رفتــار بازدیدکننــدگان ،مخاطبــان و مشــتریان وبســایت مــا را بــه
هنــگام حضــور در آن بررســی و گــزارش میکنــد .پــس میتوانیــم انتظــار داشــته
باشــیم کــه بــه چنــد ســؤال زیــر پاســخ دهــد:
•میزان بازدید از وبسایت ما به چه صورت است؟
• بازدیدکنندگان هنگام حضور در وبسایت ما چه کاری انجام میدهند؟
•چه زمانی بیشتر بازدیدکنندگان به وبسایت ما مراجعه میکنند؟
•چه قسمتهایی در وبسایت ما برای بازدیدکنندگان جذاب است؟
• بازدیدکنندگان چگونه وبسایت ما را پیدا میکنند؟
•عکس العمل بازدید کنندگان نسبت به محتوای وبسایت ما چگونه است؟
همانطــور کــه میبینیــد تجزیــه و تحلیلهــای صــورت گرفتــه در ایــن ابــزار ،رفتــار
بازدیدکننــدگان از لحظــه ورود بــه وبســایت تــا لحظــه خــروج از آن را بــه مــا نشــان
میدهنــد .وقتــی کــه مــا بــه عنــوان دارنــده یــک وبســایت بدانیــم کــه بیشــتر
ترافیــک مــا بــه صــورت ارگانیــک اســت یــا خیــر ،یــا بــه صــورت مســتقیم هســتند یــا
از وبســایتهای دیگــر ارجــاع داده شــده اســت ،بــه راحتــی نقــاط قــوت و ضعــف
وبســایت خــود را پیــدا مــی کنیــم و میتوانیــم نســبت بــه رفــع ایــرادات آن اقــدام
کنیــم.
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وقتــی کــه در بررسـیهای خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بازدیدکننــدگان بیشــتر
بــه ســراغ چــه محتوایــی از وبســایت مــا میرونــد و نحــوه حرکــت آنهــا در بیــن
صفحــات مختلــف وبســایت مــا بــه چــه صــورت اســت ،ایــن امــکان بــرای مــا
فراهــم اســت کــه مســیرهای پــر ترافیــک را تقویــت کنیــم و مســیرهایی کــه باعــث
دور شــدن بازدیدکننــدگان میشــوند ،حــذف کنیــم .حــاال میتوانیــم تعریــف خــود
را از گــوگل آنالیتیکــس تغییــر دهیــم و آن را بــه ماننــد یــک عینــک یــا تلســکوپ
قــوی در نظــر بگیریــم کــه بــه طــور ویــژه بــه دنبــال بازدیــد کننــدگان وبســایت مــا و
تحلیــل رفتــار آنهــا بــه شــکلهای مختلــف اســت.

چند نکته مهم قبل از شروع کار با گوگل آنالیتیکس

قبــل از شــروع کار بــا گــوگل آنالیتیکــس الزم اســت کــه چنــد نکتــه را بــه خاطــر
داشــته باشــید تــا بتوانیــد بهتریــن بازدهــی و کارایــی ممکــن را از آن دریافــت کنیــد.
البتــه کســانی کــه بــه صــورت حرف ـهای در ایــن حــوزه فعالیــت داشــتهاند ،بــه مــرور
زمــان تجربــه کار بــا ایــن ابــزار را پیــدا کردهانــد .بیشــتر روی حــرف مــا بــا کســانی
اســت کــه بــه صــورت مبتــدی بــه دنبــال یادگیــری کار بــا گــوگل آنالیــز هســتند .بــه
خاطــر داشــته باشــید کــه:
•گــوگل آنالیتیکــس در ایــران غیــر فعــال اســت :شــاید ایــن ســؤال بــرای شــما
پیــش بیایــد کــه پــس چــه دلیلــی بــرای آمــوزش نصــب یــا ثبــت نــام آن وجــود
دارد؟ متاســفانه بــه دلیــل تحریــم ،امــکان اســتفاده از ایــن ابــزار بــرای ایرانیهــا و
چنــد کشــور دیگــر وجــود نــدارد و تنهــا راه ورود بــه آن ،اســتفاده از فیلترشــکنها
و یــا نــرم افزارهــای مختلــف تغییــر آی پــی اســت .پــس اگــر پــس از چنــد بــار
تــاش بــرای ورود بــه  Google Analyticsبــا ایــن پیــام مواجــه شــدید (Your
client does not have permission to get URL /analytics/web/ from
 ).this serverبایــد بالفاصلــه بــه ســراغ اســتفاده از فیلترشــکنهای مختلــف
برویــد.
• بــرای اســتفاده از گــوگل آنالیــز تــا حــدودی بــه ترجمــه انگلیســی نیــاز داریــد :نکته
ناامیــد کننــده دیگــری کــه در رابطــه بــا گــوگل آنالیتیکــس وجــود دارد ایــن اســت
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کــه همــه بخشهــای آن بــه زبــان انگلیســی هســتند .اگــر از فیلــم آموزشــی یــا
از روشهــای آمــوزش مختلــف برخــوردار نیســتید ،مجبــور خواهیــد بــود کــه بــا
اصطالحــات و واژههــای مختلــف آن بیشــتر آشــنا شــوید .اگرچــه در ایــن مطلــب
مــا ســعی میکنیــم کــه در ادامــه هــم کلمــات انگلیســی و هــم معــادل فارســی آن
را بیاوریــم تــا نیــازی بــه یادگیــری آنهــا نداشــته باشــید.
•دنبــال کــردن رفتــار بازدیدکننــدگان در گــوگل آنالیــز مهمتریــن ابــزار ممکــن اســت:
بــه احتمــال زیــاد ،در بســیاری از آموزشهــا چنیــن نکتـهای بــه شــما گفتــه نشــود،
امــا ابــزار گــوگل آنالیــز بیشــتر بــه تحلیــل رفتــار بازدیدکننــدگان میپــردازد و اگــر
شــما هــم میخواهیــد کسـبوکار آنالیــن خــود را بهبــود ببخشــید و در رقابــت بــا
ســایر رقبــا موفــق باشــید ،توصیــه مــا ایــن اســت کــه تمرکــز خــود را بیشــتر بــر
روی رفتــار بازدیدکننــدگان و عکــس العمــل آنهــا نســبت بــه محتــوای وبســایت
معطــوف کنیــد.

چگونه در گوگل آنالیتیکس ثبت نام کنیم؟

معمــوال ً در آموزشهایــی کــه در وبســایتهای ایرانــی و وبســایتهای خارجــی
بــرای ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس آورده شــده اســت ،مســئله ثبــت نــام و نصــب آن
بــه صــورت یکپارچــه آورده شــده اســت .بــه نظــر مــا ،ایــن روش باعــث خســته شــدن
کاربــر و گیــج شــدن آنهــا بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار اســت .پــس مــا ســعی میکنیــم
کــه ثبــت نــام در گــوگل آنالیتیــک را از مســئله نصــب آن و همچنیــن آمــوزش کار بــا
آن مجــزا کنیــم تــا شــما بــا خیــال راحتتــری نحــوه کار بــا آن را یــاد بگیریــد.
شروع ثبتنام با ورود به آدرس جیمیل
قبــل از انجــام هــر کاری ،بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای اســتفاده از ابزارهــای
گــوگل ماننــد گــوگل وبمســتر ،گــوگل آنالیتیــک و یــا حتــی گــوگل ترنــد الزم اســت که
یــک اکانــت جیمیــل داشــته باشــید کــه روش ســاخت ایــن اکانــت در وبســایتهای
ً
ترجیحــا در ایــن مطلــب بــه آن نمیپردازیــم.
مختلــف آورده شــده اســت و مــا
بنابرایــن قبــل از هــرکاری مطابــق بــا تصویــر زیــر وارد اکانــت جیمیــل خــود شــوید تــا
مرورگــر بتوانــد ایــن اکانــت را تشــخیص دهــد:
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شــروع ثبــت نــام در گــوگل آنالیتیکــس از رفتــن بــه آدرس https://analytics.
 google.com/analyticsشــروع میشــود کــه حتــی میتوانیــد در گــوگل نیــز
کلمــه انگلیســی  Google Analyticsرا تایــپ کنیــد و بــه اولیــن آدرس اینترنتــی
آورده شــده در ایــن فهرســت برویــد .اگــر فیلتــر شــکن یــا نــرم افــزار تغییــر آی پــی
نداشــته باشــید ،بــا تصویــر زیــر مواجــه خواهیــد شــد کــه مانــع از حضــور شــما در
ایــن ابــزار میشــود.

زمانــی کــه از فیلتــر شــکن یــا از راههــای دیگــر بــرای تغییــر آی پــی ایــران اســتفاده
کنیــد ،ایــن وبســایت نمیتوانــد تشــخیص دهــد کــه شــما از کشــور ایــران وارد ایــن
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وبســایت شــدهاید و در حقیقــت آی پــی شــما را متعلــق بــه یــک کشــور دیگــر
میدانــد .در ایــن صــورت بــه یــک صفحــه هدایــت خواهیــد شــد کــه در تصویــر زیــر
آورده شــده اســت:

بــا کلیــک بــر روی گزینــه شــماره یــک وارد مراحــل ثبتنــام گــوگل آنالیتیکــس
میشــوید و بایــد اطالعــات آن را بــه طــور دقیــق وارد کنیــد .در مرحلــه بعــد ،بــه
صفحــه نشــان داده شــده در زیــر وارد خواهیــد شــد:

در قســمت  Account nameبایــد اســم حســاب کاربری خــود را وارد کنیــد که انتخاب
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آن بــه دلخــواه شــما صــورت میگیــرد .در بخــش بعــدی بایــد نــام وبســایت مــورد
نظــر خــود را وارد کنیــد کــه بــه عنــوان مثــال در مــورد وبســایت مــا ،عنــوان مدیــر
وب وارد میشــود .در بخــش بعــدی بایــد آدرس اینترنتــی وبســایت خــود ماننــد
 www.modirweb.comوارد کنیــد و در بخــش بعــدی یــک کشــو بــاز میشــود کــه
نــوع کس ـبوکار خــود را بایــد در آن مشــخص کنیــد .در ایــن کشــور ترجیحـ ً
ـا گزینــه
 Othersرا انتخــاب کنیــد تــا از دردســرهای بعــدی آن در امــان باشــید .در آخریــن
قســمت نیــز بایــد منطقــه جغرافیایــی خــود را تهــران انتخــاب کنیــد و بــه صــورت
خــودکار زمــان آن نیــز تنظیــم میشــود.
بــا تکمیــل ایــن اطالعــات ،در انتهــای صفحه یــک دکمه تحــت عنــوان Get Tracking
 IDقــرار داده شــده اســت کــه بــا کلیــک بــر روی آن و تأییــد اطالعــات شــما ،بــه یــک
صفحــه دیگــر هدایــت خواهیــد شــد کــه تصویــر آن در زیر آورده شــده اســت.

روشهــای ثبتنــام گــوگل آنالیتیکــس متفــاوت هســتند و شــما بــه عنــوان وبمســتر
میتوانیــد یکــی از ایــن راههــا را انتخــاب کنیــد .بعــد از انجــام فراینــد ثبــت نــام،
بــه یــک صفحــه هدایــت میشــوید کــه در آن  Tracking IDو همچنیــن یــک کــد
برنامــه نویســی در قالــب < >scriptبــه شــما داده میشــود .آی دی شناســایی بــرای
ثبــت نــام افزونــه گــوگل آنالیتیکــس قابلاســتفاده اســت کــه در گامهــای بعــدی بــه
شــما آمــوزش میدهیــم .امــا کــد برنامــه نویســی داده شــده در انتهــای ایــن صفحــه
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بــرای انتقــال بــه کــد برنامــه نویســی وبســایت شــما طراحــی شــده اســت و بایــد از
روشهــای مختلفــی بــرای اضافــه کــردن ایــن کــد اســتفاده کنیــد.
در اینجــا یــک کــد بــا قالــب  01-000000-UAبــه شــما داده میشــود کــه بــه عنــوان آی
دی شناســایی گــوگل آنالیتیکــس شــما در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن کــد بــه صــورت
یکتــا و منحصــر بــه فــرد اســت و در تمامــی مراحــل ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس بــه
کار شــما میآیــد.

آمــوزش ثبتنــام گــوگل آنالیتیکــس و قــرار دادن کــد آن در تــگ هــدر یــا
فوتــر

همینطــور در قســمت پاییــن تصویــر فــوق یــک قســمت کــد برنامــه نویســی میبینیــد
کــه بــه صــورت تــگ < >scriptقــرار داده شــده اســت و میتــوان آن را کپــی کــرد .در
حقیقــت چنــد روش بــرای ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس وجــود دارد کــه مــا همــه آنهــا
را در ایــن آمــوزش قــرار میدهیــم.
روش اول شــامل کپــی کــردن ایــن کــد برنامــه نویســی در قســمت هــدر یکــی از
صفحــات وبســایت اســت .بــرای کســانی کــه از وردپــرس بــه عنــوان سیســتم
مدیریــت محتــوا اســتفاده نمیکننــد ،ایــن کار راحتتــر اســت و تنهــا الزم اســت کــه
بــه قســمت دیتابیــس یــا پنــل کاربــری وبســایت خــود برونــد.

در بیــن پوش ـهها و صفحــات مختلــف وبســایت خــود در دیتابیــس ،بایــد قســمت
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هــدر ( )headerرا پیــدا کنیــد و پوشــه مــورد نظــر را بــاز کنیــد .بــا انجــام ایــن کار
شــما وارد قســمت کــد نویســی وبســایت خــود میشــوید و بایــد در آن قســمت
هــدر بــه صــورت بــاز و بســته را پیــدا کنیــد.

بــا ایجــاد یــک فاصلــه در پاییــن قســمت هــد کــد نویســی ،بایــد دســتور کپــی شــده
در ابــزار گــوگل آنالیتیکــس را در ایــن قســمت پیســت کنیــد .بــا انجــام ایــن کار،
قســمت هــدر وبســایت شــما بــه شــکل زیــر تغییــر میکنــد.

در نهایــت بــا ذخیــره کــردن تغییــرات اعمــال شــده در ایــن دســتورات میتوانیــد بــه
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ابــزار گــوگل آنالیتیکــس برگردیــد و تأییدیــه نصــب آن بــرای شــما میآیــد .ایــن روش
در مــورد وبســایتهای وردپرســی و وبســایتهایی کــه میتوانیــد بــه کدهــای
دســتوری آنهــا دسترســی داشــته باشــید ،بســیار مناســب و راحــت اســت.

آموزش قرار دادن کد گوگل آنالیز در وردپرس

یکــی دیگــر از روشهایــی کــه بــرای ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس بــه کار گرفتــه
میشــود ،اســتفاده از کــد جــاوا اســکریپت و کپــی کــردن آن در سیســتم مدیریــت
محتــوای وردپــرس اســت .بــرای کســانی کــه با کــد نویســی و کدهــای  htmlآشــنایی
ندارنــد و سیســتم مدیریــت محتــوای آنهــا ،وردپــرس اســت ،ایــن روش بهتریــن گزینه
ممکــن اســت .بــرای ایــن کار بایــد کــد داده شــده در تصویــر بــاال را در قســمت هــدر
یــا در قســمت فوتــر پوســته وبســایت خــود کپــی کنیــد.
بــرای انجــام ایــن کار ابتــدا بــه پیشــخوان وردپــرس وبســایت خــود برویــد و همانند
تصویــر زیــر بــر روی قســمت ویرایشــگر آن کلیــک کنید.

بــا کلیــک بــر روی ایــن قســمت ،وارد بخــش ویرایشــگر پوســته یــا همــان قالــب
وبســایت خــود میشــوید کــه در آن بایــد بخــش  Headerیــا بخــش  Footerرا
پیــدا کنیــد .خوشــبختانه در سیســتم بــه وردپــرس پیــدا کــردن چنیــن قســمتهایی
بســیار راحــت اســت و میتوانیــد هماننــد تصویــر زیــر عمــل کنیــد.
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بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام از ایــن دو گزینــه ،شــما وارد بخــش کــد نویســی آنهــا
میشــوید کــه بایــد تــگ هــد را در ایــن کدهــا پیــدا کنیــد .بــا پیــدا کــردن <>head
در قســمت هــدر یــا پیــدا کــردن  >htmlدر قســمت فوتــر ،میتوانیــد عملیــات کپــی
کــردن آن را انجــام دهیــد و از ایــن طریــق فرآینــد ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس خــود
را بــه اتمــام برســانید.
آمــوزش قــرار دادن کــد گــوگل آنالیــز در وردپــرس بســیار ســاده اســت و کســانی کــه
بــا ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا آشــنایی داشــته باشــند ،ســختی چندانــی تحمــل
نخواهنــد کــرد .البتــه هنــگام اســتفاده از ایــن ابــزار بــا احتیــاط عمــل کنیــد ،زیــرا
هرگونــه تغییــر در کــد نویســی ایــن قالــب ممکــن اســت بخشــی از وبســایت شــما را
غیــر فعــال کــرده یــا عملکــرد آن را تغییــر دهــد .حتــی اگــر خــود شــما در ایــن زمینــه
تجربــه کافــی نداریــد ،میتوانیــد از افــراد حرفــهای بخواهیــد کــه ایــن کار را بــرای
شــما انجــام دهنــد.

استفاده از پالگینها برای ثبتنام گوگل آنالیتیکس

یکــی از روشهایــی کــه میتــوان بــرای ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس بــه کار بــرد،
اســتفاده از پالگینهــای وردپــرس اســت .انــواع مختلفــی از ایــن پالگینهــا موجــود
اســت کــه میتوانیــد ایــن کار را بــا اســتفاده از هــر کــدام از آنهــا انجــام دهیــد.

11

www.modireweb.com

www.takbook.com

گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

بنابرایــن مــا در ایــن مطلــب بــه یــک پالگیــن خاصــی اشــاره نمیکنیــم و ترجیحـ ً
ـا
نحــوه اســتفاده از آن را آمــوزش خواهیــم داد.
بــرای اســتفاده از ایــن روش ،بایــد وارد قســمت پیشــخوان وردپــرس خــود شــوید و
پالگیــن مــورد نظــر را نصــب کنیــد .آیــدی شناســائی یــا همــان  Tracking IDکــه در
مرحلــه ثبتنــام بــه دســت آوردهایــد ،کپــی کنیــد و بــه ســراغ سیســتم وردپــرس
وبســایت خــود برویــد.

بــا نصــب پالگیــن یــک قســمت گــوگل آنالیــز در انتهــای فهرســت شــما ظاهر میشــود
کــه بــا بــردن مــوس بــر روی آن گزینههایــی بــرای شــما بــاز میشــود کــه مهمتریــن
گزینــه بــرای ایــن قســمت ،کــد ردگیــری اســت .بــا کلیــک بــر روی کــد رهگیــری
وارد قســمتی میشــوید کــه میتوانیــد  Tracking IDخــود را در آن کپــی کنیــد و
عم ـاً برنامــه نصــب آن بــه پایــان میرســد .بــا انجــام ایــن مراحــل ،شــرایط بــرای
اســتفاده از ابــزار گــوگل آنالیــز فراهــم میشــود و میتوانیــد آنالیزهــای مختلفــی
بــر روی وبســایت خــود داشــته باشــید کــه در قســمت پیشــخوان وردپــرس ظاهــر
میشــود.

در مورد افزونه گوگل آنالیز چه میدانید؟

در بخــش قبلــی بــه آمــوزش ثبــت نــام گــوگل آنالیتیــک بــا اســتفاده از روشهــای
مختلــف پرداختیــم و نشــان دادیــم کــه افزونــه گــوگل آنالیتیــک نیــز میتوانــد در
ایــن بخــش کاربــر داشــته باشــد .ایــن افزونــه عملکــردی هماننــد سیســتم آنالیــز
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اصلــی گــوگل آنالیتیکــس را دارد و تقریبـ ً
ـا تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز مــا را ارائــه
میدهــد .خوشــبختانه شــرکتهای مختلفــی در زمینــه تولیــد پالگینهــا فعالیــت
دارنــد و بیشــتر آنهــا بــه صــورت رایــگان قابــل دانلــود و نصــب هســتند .بــرای ایــن
کار بایــد بــه قســمت افزونههــا در پیشــخوان وردپــرس برویــد و کلمــه انگلیســی
 Google Analyticsرا تایــپ کنیــد .در ایــن صــورت چندیــن گزینــه بــرای شــما
ظاهــر میشــود کــه بــه دلخــواه میتوانیــد یکــی از آنهــا را دانلــود و فعــال کنیــد.
یــک توصیــه دوســتانه بــرای اســتفاده از پالگیــن گــوگل آنالیتیکــس ایــن اســت کــه
ترجیحـ ً
ـا بــه ســراغ گزینههایــی برویــد کــه بیشــترین آمــار دانلــود و نصــب را داشــته
باشــند.
بــا نصــب ایــن ابــزار و بــا گذشــت  48ســاعت ،بــه مــرور آمــار مختلــف مربــوط بــه
وبســایت شــما داده میشــود .آمارهــای داده شــده در ایــن افزونــه ،بــه شــکل
تصویــر زیــر هســتند کــه تقریبـ ً
ـا تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز مــا را ارائــه میدهنــد.

همانطــور کــه در ایــن تصویــر نیــز میبینیــد ،آمارهــای مختلفــی ارائــه شــده کــه
هــر کــدام از آنهــا در بررســیها و تجزیــه تحلیلهــای مــا کاربــرد دارنــد .در بخــش
باالیــی آن نیــز دو کشــو تــدارک دیــده شــده اســت کــه بــا کمــک آنهــا میتوانیــد
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گزینههــای بررســی خــود را تغییــر دهیــد و محــدوده زمانــی دلخــواه خــود را انتخــاب
کنیــد .اگــر احســاس میکنیــد کــه توانایــی اســتفاده از ابــزار گــوگل آنالیتیکــس را
نداریــد ،ایــن افزونههــا یــک راه میــان بــر و آســان بــه شــمار میرونــد.

استفاده از گوگل تگ منیجر و کانتینر برای ثبت نام گوگل آنالیتیکس

یکــی از روشهایــی کــه اخیـ ً
ـرا توســط گــوگل بــرای نصــب گــوگل آنالیتیــک و ثبــت
نــام در آن پیشــنهاد شــده اســت ،اســتفاده از ابــزار گــوگل تــگ منیجــر و کانتینــر اســت
کــه روشهــای پیچیــده قبلــی را حــذف کــرده و بــا چنــد دســتور ســاده میتــوان
بــه راحتــی آن را انجــام داد .البتــه اگــر میخواهیــد نحــوه کار بــا ایــن ابــزار را فــرا
بگیریــد و قبـاً گــوگل آنالیــز را بــر روی وبســایت خــود نصــب کردهایــد ،بایــد کدهــا
و پالگیــن هــای قبلــی نصــب شــده بــر روی آن را حــذف کنیــد و مجـ ً
ـددا از ایــن روش
جدیــد اســتفاده کنیــد.
بــرای شــروع کار بــا ایــن روش الزم اســت کــه ابتــدا یــک اکانــت بــرای خــود بســازید.
پــس بــه آدرس اینترنتــی  http://Tagmanager.google.comبرویــد کــه شــما را
بــه صفح ـهای کــه در تصویــر زیــر نشــان داده شــده اســت ،هدایــت میکنــد.

در ایــن صفحــه شــما بایــد دو قســمت مهــم را پــر کنیــد کــه قســمت اول مربــوط بــه
اســم وبســایت شماســت کــه در همــان مرحلــه نصــب گــوگل آنالیتیکــس نیــز آن را
وارد کردهایــد .بخــش دوم آن نیــز مربــوط بــه کشــور اســت کــه بایــد در آن کشــور
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آمریــکا را انتخــاب کنیــد و در انتهــا بایــد تیــک مربــوط بــه مطالــب و نوشــتههای
همســان بــا وبســایت خــود را نیــز فعــال کنیــد .پــس از انجــام ایــن مرحلــه بــه
قســمت ثبــت نــام یــا راهانــدازی یــک کانتینــر هدایــت میشــوید و بایــد Container
مــورد نظــر خــود را در تــگ منیجــر ایجــاد کنیــد .بــرای انجــام آن ،کار چنــدان ســختی
نخواهیــد داشــت و بــا تکمیــل مرحلــه قبــل ،بــه ســراغ ایــن مرحلــه میرویــد کــه
تصویــر آن در بخــش زیــر آورده شــده اســت.

در اینجــا هــم ماننــد مرحلــه قبــل بایــد یــک اســم بــرای کانتینــر خــود انتخــاب کنیــد
و در قســمت پاییــن آن مشــخص کنیــد کــه ایــن کانتینــر بــرای چــه سرویســی قابــل
اســتفاده اســت .مثـاً اگــر میخواهیــد کــه ایــن کانتینــر بــرای یــک وبســایت ایجــاد
کنیــد ،بایــد گزینــه  webرا انتخــاب کنیــد .بــا انتخــاب ایــن گزینــه ،قســمتهای
دیگــری بــرای شــما ظاهــر خواهــد شــد کــه در آن بایــد دامنــه و چنــد مــورد دیگــر
را در آنهــا وارد کنیــد تــا بتوانیــد در مراحــل بعــدی از آنهــا اســتفاده کنیــد .در ادامــه
دکمــه  createیــا ایجــاد را بزنیــد و اکانــت شــما بــه همــراه یــک کانتینــر ایجــاد
میشــود.
نکتــهای کــه در ایــن مــورد وجــود دارد ایــن اســت کــه بــرای ســاخت کانتینرهــای
مختلــف محدودیتــی وجــود نــدارد و میتوانیــد در قالبهــای مختلفــی ماننــد
وبســایتها و یــا اپلیکیشــنها ایــن کانتینرهــا را ایجــاد کنیــد .جالــب اســت
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بدانیــد کــه بــرای هــر کــدام از ایــن کانتینرهــا ایــن شــانس بــه شــما داده میشــود
کــه فضــای داخلــی آنهــا را ویرایــش کنیــد و بــه شــکل دلخــواه آنهــا را تغییــر دهیــد.

ایجاد کد جاوا اسکریپت و اضافه کردن آن به وبسایت

هنگامــی کــه کانتینــر شــما ایجــاد شــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه تــگ منیجــر
ایجــاد شــده بــرای کار شــما مناســب اســت ،یــک کــد جــاوا اســکریپت بــه شــما
میدهــد کــه میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد .البتــه در قســمت بــاال و در کنــار نــام
اکانــت کاربــری شــما یــک آیــدی یــا کــد شناســایی کانتینــر داده شــده اســت کــه
قالــب آن بــه صــورت  GTM-XXXXاســت .بــا کلیــک بــر روی ایــن کــد وارد صفحــه
نصــب تــگ منیجــر میشــوید و امــکان دسترســی شــما بــه کــد جــاوا اســکریپت
فراهــم میشــود.
همانطــور کــه در مــورد روش ثبــت نــام گــوگل آنالیتیــک در وردپــرس انجــام دادید ،در
اینجــا نیــز بایــد کــد مــورد نظــر را کپــی کنیــد و آن را در تمامــی صفحــات وبســایت
خــود بعــد از تــگ آغــاز یــا همــان تــگ <> bodyقــرار دهیــد .بــا انجــام ایــن کار
بخــش اصلــی ثبــت نــام شــما انجــام گرفتــه و میتوانیــد از صحــت انجــام بــه
ثبتنــام خــود اطمینــان داشــته باشــید.
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ایجاد تگ گوگل آنالیتیکس در تگ منیجر

در حــال حاضــر شــما توانســتهاید کــه یــک تــگ منیجــر ایجــاد کنیــد و از آن بــرای
ایجــاد تــگ گــوگل آنالیتیکــس اســتفاده کنیــد .در واقــع انجــام ایــن مرحلــه بــه
شــما کمــک میکنــد کــه بــه طــور کامــل فرآینــد ثبــت نــام خــود را انجــام دهیــد و
بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود از گــوگل دســت یابیــد .بــا ورود بــه تــگ منیجــر بــه
صفح ـهای بــا ظاهــر زیــر ارجــاع داده خواهیــد شــد:

تمامــی مــوارد نشــان داده شــده در تصویــر فــوق بایــد بــه طــور کامــل تکمیــل شــوند.
پــس ابتــدا بــر روی گزینــه  create tagکلیک کنیــد و در بخش محصــول ()Product
گزینــه گــوگل آنالیتیکــس را انتخــاب کنیــد .نــوع تــگ مــورد نظــر خــود را بــر روی
 Universal Analyticsقــرار دهیــد و ســعی کنیــد کــه نــام تــگ خــود را بــه صــورت
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دلخــواه ویرایــش کنیــد .در قســمتی کــه بــرای نوشــتن  Tracking IDدر نظــر گرفتــه
شــده اســت ،بایــد کــد آیــدی بــه دســت آمــده در مراحــل قبــل قــرار دهیــد.
چنــد گزینــه دیگــر در ایــن صفحــه بــه شــما نشــان داده میشــود کــه در آن نــوع
ردیابــی و همچنیــن شــرایط فعــال شــدن تــگ منیجــر در آن قابــل انجــام اســت.
همچنیــن بخشهــای دیگــری ماننــد  Display Advertising Featuresدر ایــن
صفحــه وجــود دارد کــه در صــورت اســتفاده از تبلیغــات گــوگل بایــد آنهــا را نیــز تیــک
بزنیــد .بــا اتمــام ایــن کار ،گزینــه  create tagرا بزنیــد و عمـاً تــگ گــوگل آنالیتیکــس
شــما ایجــاد میشــود .بــا انجــام ایــن کار شــما در گــوگل آنالیــز ثبــت نــام شــدهاید
و بایــد تــگ مــورد نظــر را انتشــار دهیــد تــا فرآینــد ثبــت نــام شــما تکمیــل شــود.
معمــوال ً  24ســاعت زمــان میبــرد تــا شــرایط اســتفاده از ایــن ابــزار را داشــته باشــید
و بتوانیــد آمــار وبســایت و بازدیــد کننــدگان آن را بــه دســت بیاوریــد.

آموزش استفاده از گوگل آنالیتیکس

تــا اینجــا امیدواریــم کــه فرآینــد ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس را انجــام داده باشــید
و امــکان اســتفاده از آن بــرای شــما فراهــم شــده باشــد .البتــه ممکــن اســت در بــار
اول کمــی گیــج شــوید و درک نحــوه انجــام ثبــت نــام بــرای شــما ســخت باشــد.
اگــر بــا چنیــن مشــکلی مواجــه شــدید ،توصیــه میکنــم کــه متــن را دوبــار یــا ســه
بــار مطالعــه کنیــد تــا بتوانیــد بــه شــکل بهتــری نحــوه ثبــت نــام را یــاد بگیریــد .بــا
اتمــام فرآینــد ثبــت نــام ،میتوانیــد وارد حســاب کاربــری خــود شــوید و در صفحــه
اول آن بــا تصویــر زیــر مواجــه خواهیــد شــد:
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در ایــن تصویــر چنــد اطالعــات کلــی و مهــم وجــود دارد کــه میتوانیــد بــا آنالیــز
آنهــا اطالعــات خــوب و مهمــی در مــورد وبســایت خــود و رفتــار بازدیدکننــدگان در
آن کســب کنیــد .بــرای راحتــی کار شــما ،اطالعــات ایــن صفحــه را بــه دو بخــش کلــی
تقســیم کردهایــم کــه ســمت چــپ آن ابزارهــای اصلــی را نشــان میدهنــد کــه در
هــر کــدام از آنهــا بخشهــای دیگــری نیــز تــدارک دیــده شــده اســت کــه بیشــتر
بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت و مســتطیل ســمت راســت نیــز اطالعاتــی کلــی بــه مــا
میدهــد کــه بــه بررســی و آنالیــز آنهــا خواهیــم پرداخــت:
•خانــه ( :)Homeگزینــه خانــه هماننــد گزینــه صفحــه اصلــی در وبســایت ،شــما را
بــه همــان صفحــه اصلــی گــوگل آنالیتیکــس هدایــت میکنــد و اطالعــات عمومــی
مــورد نیــاز شــما در ایــن صفحــه قــرار دارد.
•سفارشــی ســازی ( :)Customizationدر ایــن گزینــه ایــن امــکان بــه شــما
داده میشــود کــه تغییــرات دلخــواه خــود را در مــورد تغییــر داشــبورد و ایجــاد
گزارشهــای مختلــف بــه وجــود بیاوریــد کــه در ادامــه ،بخشهــای زیرالیــه آن را
بیشــتر معرفــی میکنیــم.
•گزارشهــا ( :)Reportsگزارشهــا بــه عنــوان یــک بخــش اصلــی ماننــد سفارشــی
ســازی و خانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در آن زیرالیههــای دیگــری در رابطــه
بــا انتخــاب زمــان آنالیــز و همچنیــن بررســی رفتــار بازدیدکننــدگان و مخاطبــان
قــرار داده شــده اســت .اصلیتریــن و مهمتریــن بخــش ابــزار گــوگل آنالیــز ،همیــن
بخــش گزارشهاســت کــه مبنــای آمــوزش مــا نیــز بــر همیــن قســمت اســتوار
شــده اســت.
•زمــان لحظــهای ( :)Real timeدر ایــن بخــش بــه کاربــران و وبمســترها ایــن
فرصــت داده میشــود کــه آنالیــز خــود را در لحظــه ببیننــد .بدیــن معنــی کــه
شــما میتوانیــد بــه صــورت همزمــان کاربــران و کلیــه اطالعــات مربــوط بــه آنهــا
بــر روی وبســایت خــود را بــه دســت بیاوریــد.
•مخاطبیــن ( :)Audienceایــن قســمت در رابطــه بــا رفتــار مخاطبــان ،یعنــی
بازدیدکننــدگان و مشــتریان وبســایت شــما اســت .در ایــن بخش شــما هــر فاکتور
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یــا اطالعاتــی کــه بخواهیــد در رابطــه بــا مخاطبــان خــود بــه دســت بیاوریــد ،قــرار
داده شــده اســت.
•جــذب ( :)Acquisitionدر ایــن بخــش بــه شــما نشــان داده میشــود کــه روش
جــذب کاربــران در وبســایت شــما بــه چــه صــورت اســت و بهتریــن روشــی کــه
تــا االن بــه کار گرفتهایــد کــدام اســت .بــا بررســی ایــن قســمت شــما میتوانیــد
بهتریــن روش ممکــن را انتخــاب کنیــد و از ایــن بــه بعــد تمرکــز خــود را بــر روی
آن قــرار دهیــد.
•رفتــار ( :)Behaviorبارهــا در طــول ایــن متــن بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه گوگل
آنالیتیکــس بــرای مطالعــه رفتــار مخاطبــان و بازدیدکنندگان وبســایت شــما به کار
گرفتــه میشــود .ایــن یکــی از مهمتریــن ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن بخــش
اســت کــه بــه شــکلهای مختلفــی رفتــار کاربــران شــما را نشــان میدهــد و بــه
شــما امــکان دنبــال کــردن آنهــا را در مســیرهای مختلــف میدهــد.
•تبدیــل ( :)Conversionsهمــه وبمســترها و دارنــدگان وبســایتهای اینترنتــی
بــه دنبــال راهکارهــای مختلــف هســتند کــه بتواننــد مخاطبــان و بازدیدکننــدگان را
در وبســایت خــود جمــع کــرده و آنهــا را بــه مشــتری ثابــت خــود تبدیــل کننــد.
در ایــن بخــش بــه شــما گفتــه میشــود کــه میــزان تبدیــل وبســایت شــما بــه
چــه صــورت اســت و بایــد چــه تغییراتــی در اســتراتژی خــود بــه وجــود بیاوریــد.
•کاربــران ( :)Usersایــن آمــار بــرای نشــان دادن تعــداد افــرادی کــه در طــول یــک
دوره بــه وبســایت شــما مراجعــه کردهانــد بــه کار گرفتــه میشــود و نشــان
میدهــد کــه کاربــران وبســایت تــا چــه انــدازه بــا محتــوا و مطالــب شــما ارتبــاط
برقــرار کردهانــد.
•دورههــا ( :)Sessionsاگرچــه بــا اســتفاده از لفــظ دوره بــرای ایــن مــورد چنــدان
موافــق نیســتم ،امــا شــما میتوانیــد از همیــن عنــوان بــرای آن اســتفاده کنیــد.
ایــن دورههــا نشــان دهنــده مــدت زمانــی هســتند کــه کاربــران بــه صــورت فعــال
در وبســایت شــما حضــور دارنــد و از مطالــب و محتــوای آن اســتفاده میکننــد.
مث ـاً در مــورد وبالگهــا بحــث بازدیــد و یــا حضــور در صفحــه اهمیــت دارد و در
مــورد فروشــگاهها ،بحــث خریــد و تعامــل بــا فروشــگاه .انتخــاب مــدت زمــان ایــن
دوره نامشــخص اســت و بیشــتر بــه تعامــل کاربــر بــا وبســایت شــما بســتگی
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دارد .سشــن بــرای کســانی کــه بــه بازدیــد کنندههــا و تعامــل آنهــا در وبســایت
اهمیــت میدهنــد ،ابــزار خوبــی بــه شــمار م ـیرود.
•نــرخ پــرش یــا نــرخ خــروج ( :)Bounce Rateنــرخ پــرش یــا باونــس ریــت
اطالعاتــی حیاتــی و مهــم در اختیــار شــما قــرار میدهــد و بایــد بــه عنــوان یــک
ابــزار اصلــی از آن اســتفاده کنیــد .در واقــع ایــن آمــار نشــان میدهــد کــه کاربــران
تــا چــه انــدازه در وبســایت شــما میماننــد و چــه تعــداد از آنهــا بالفاصلــه پــس
از ورود ،از ســایت شــما خــارج میشــود .هــر چــه درصــد نــرخ پــرش باالتــر باشــد،
یعنــی مطالــب و محتــوای وبســایت شــما جذابیــت ندارنــد و ایــن میتوانــد
یــک خبــر ناگــوار باشــد.
•طــول دوره ( :)Sessions Durationطــول دوره بــه طــور میانگیــن بــه مــدت
زمانــی گفتــه میشــود کــه کاربــران در وبســایت شــما حضــور دارنــد .بــه عنــوان
مثــال در ایــن تصویــر میبینیــد کــه طــول دوره بــرای ایــن ســایت در حــدود یــک
دقیقــه اســت کــه چنــدان جالــب بــه نظــر نمیرســد .هرچــه طــول دوره بــرای یــک
وبســایت بیشــتر باشــد و یــا نــرخ پــرش آن پایینتــر باشــد ،یعنــی محتــوای
وبســایت مــورد نظــر جــذاب بــوده و بایــد همیــن روال خــود را ادامــه دهــد.

کاربران شما چگونه جذب میشوند؟

اگــر در همــان صفحــه اول یــا  Homeاســکرول مــوس خــود را بــه ســمت پاییــن
حرکــت دهیــد ،بــه یــک بخــش جدیــد وارد میشــوید کــه در ارتبــاط بــا بــه دســت
آوردن کاربــر بــرای وبســایت اســت .تصویــر ایــن صفحــه بــه شــکل زیــر اســت کــه
قســمتهای مهــم آن را بــا یــک مســتطیل نشــان دادهایــم:
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مســتطیل اول در گوشــه ســمت چــپ ،در واقــع عنــوان همیــن بخــش اســت و نشــان
میدهــد کــه کاربــران شــما از چــه طریقــی بــه وبســایت جــذب شــدهاند .مســتطیل
دوم دارای ســه بخــش مجــزا اســت کــه بخــش اول آن ( )Traffic Channelنشــان
دهنــده آمــار کلــی در مــورد کانالهــای جــذب کاربــر اســت .در پاییــن تصویــر یــک
مســتطیل تیــره دیگــر دیــده میشــود کــه ســه گزینــه جســتجوی ارگانیــک (Organic
 ،)Searchمســتقیم ( )Directو ســایر را نشــان میدهــد.
کاربرانــی کــه از طریــق موتورهــای جســتجو ماننــد گــوگل ،یاهــو ،بینــگ غیــره بــه
وبســایت جــذب شــده باشــند ،در دســته اول قــرار میگیرنــد و معمــوال ً باالتریــن آمــار
ترافیــک از ایــن طریــق جــذب میشــود .آمــار کاربــران مســتقیم بــه کســانی اشــاره
دارد کــه آدرس اینترنتــی وبســایت شــما را بــه طــور مســتقیم وارد کــرده باشــند و از
گــوگل یــا ســایر موتورهــای جســتجو کمــک نمیگیرنــد .امــا ســایر بــه کاربرانــی اشــاره
دارد کــه از طریــق لینکهــا یــا از طریــق ســایر وبســایتهای ارجــاع داده شــده بــه
وبســایت شــما جــذب شــدهاند.
اگــر بــر روی تــب دوم در مســتطیل وســط ،یعنــی  Source/Mediumکلیــک کنیــد،
وارد یــک صفحــه دیگــر میشــوید کــه تصویــر آن بــه ماننــد شــکل زیــر اســت:
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همانطــور کــه میبینیــد ،گزینههــای نشــان داده در ایــن تصویــر تغییــر کردهانــد.
همچنیــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه واژه  Sourceبــه منابــع و وبســایتهایی
اشــاره دارد کــه کاربــران شــما از طریــق آن جــذب شــدهاند .واژه  Mediumنیــز بــه
رســانههایی اشــاره دارد کــه کاربــران از ایــن طریــق بــه ســمت وبســایت شــما حرکت
کــرده باشــند.
پــس بــا ایــن وجــود در مــورد توجیــه ایــن تصویــر میبینیــد کــه در پاییــن آن بــه
ترافیکهــای ارگانیــک جــذب شــده از طریــق گــوگل ،ترافیکهــای جــذب شــده
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ،ترافیکهــای جــذب شــده از طریــق موتــور جســتجوی
بینــگ و ســایر روشــهای جــذب کاربــران اشــاره شــده اســت.
در انتهــا ،گزینــه  Referralsرا میبینیــد کــه بــه کاربــران ارجــاع داده شــده بــه
وبســایت شــما اشــاره دارنــد .در واقــع ممکــن اســت برخــی از وبســایتها بــه
ســایت شــما لینــک داده باشــند یــا از کاربــران خواســته باشــند کــه اطالعــات تکمیلــی
را از وبســایت شــما دریافــت کننــد ،در اینصــورت آمــار آنهــا در ایــن قســمت آورده
میشــود کــه بــه جــذب اطالعــات بیشــتر از آنهــا کمــک میکنــد.
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روند حضور کاربران فعال در وبسایت شما به چه صورت است؟

کمــاکان در همــان صفحــه اول باقــی بمانیــد و اســکرول مــوس خــود را یــک مرحلــه
دیگــر پاییــن بیاوریــد .در ایــن مرحلــه وارد یــک قســمتی دیگــر میشــوید کــه عکــس
العمــل کاربــران نســبت بــه جذابیــت محتــوا و همچنیــن زمــان مانــدن آنهــا در
وبســایت شــما را نشــان میدهــد .در اینجــا بــا تصویــر زیــر مواجــه خواهیــد شــد:

در ایــن تصویــر دو ســؤال مهــم در مــورد رونــد فعالیــت کاربــران فعــال در وبســایت
شــما بــه صــورت تابعــی از زمــان نشــان داده میشــود کــه در ســمت چــپ آن اشــاره
شــده اســت .در مســتطیل دوم در ســمت چــپ کــه بــه صــورت عمــودی اســت ،حضور
کاربــران بــه صــورت دورههــای ماهانــه ،هفتگــی و روزانــه نشــان داده شــده اســت کــه
مشــخص میشــود شــما در طــول فعالیــت خــود بــا چــه تعــدادی از کاربــران مواجــه
هســتید .اگــر از کســانی هســتید کــه از راههــای جــذب ترافیــک پولــی اســتفاده
میکنیــد ،ایــن قســمت آمــار خوبــی بــه شــما میدهــد.
بخــش ســمت راســت بــه میــزان مانــدگاری کاربــران نســبت بــه حالــت ایدهآل اشــاره
میشــود و مــدت زمــان تعریــف شــده بــرای آنالیــز ،بــه هفتههــای متوالــی تقســیم
میشــود .مثـاً اگــر بــازه زمانــی خــود را از  11آگوســت تــا  22ســپتامبر انتخــاب کنیــد،
آمــار بازدیــد کننــدگان و کاربــران وبســایت شــما بــه صــورت جــدول ســمت راســت
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نشــان داده میشــود کــه معیــار خوبــی بــرای قضــاوت آنهــا محســوب میشــود .در
اینجــا ذکــر دو نکتــه الزم اســت کــه اوال ً ایــن وبســایت آمــار بازدیــد پایینــی دارد و
احتمــاال ً وبســایت شــما اطالعــات آن مفصلتــر باشــد ،و دوم اینکــه فرامــوش نکنیــد
کــه ایــن آمارهــا بــه صــورت هفتگــی تغییــر میکننــد و بایــد همیشــه از ابــزار گــوگل
آنالیتیکــس اســتفاده کنیــد.

زمــان حضــور ،محــل حضــور و دســتگاه مورداســتفاده کاربــران بــه چــه شــکل
اســت؟

بــرای آخریــن بــار اســکرول مــوس خــود را بــه ســمت پاییــن حرکــت دهیــد و بــه
بخــش انتهایــی صفحــه خانــه برســید .در ایــن بخــش شــما بــا یــک تصویــر مواجــه
خواهیــد شــد کــه احتمــاال ً تــا قبــل از ایــن مطلــب بــا آن مواجــه نشــدهاید یــا
مطلــب خاصــی در مــورد آن نخواندهایــد .تصویــر ایــن قســمت بــه شــکل زیــر اســت:

بــرای معرفــی ایــن قســمت ،از ســمت چــپ شــروع میکنیــم .در قســمت بــاال و در
مســتطیل ســیاه رنــگ ایــن ســؤال مطــرح شــده اســت کــه کاربــران وبســایت شــما
چــه زمانــی از آن دیــدن میکننــد؟ همانطــور کــه در جــدول پاییــن آن میبینیــد،
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اطالعــات بــه دســت آمــده بــه ترتیــب روزهــای هفتــه و ســاعات روزانــه نشــان داده
شــده اســت .هــر چــه عالمتهــای آبــی رنــگ پــر رنگتــر باشــند ،یعنــی تعــداد
بازدیدکننــدگان از وبســایت شــما در ایــن ســاعت از روز بیشــتر اســت .مثـاً میبینیــم
کــه آمــار بازدیدکننــدگان در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه پاییــن اســت و بیشــتر شــنبه
و یکشــنبه از مطالــب آن اســتفاده میشــود.
جــدول دوم مربــوط بــه محــل زندگی کاربــران وبســایت شماســت .این جدول نشــان
میدهــد کــه کاربــران وبســایت شــما از چــه کشــوری هســتند و درصــد آنهــا بــه چــه
صــورت اســت .در ایــن جــدول میبینیــم کــه بیشــترین آمــار مربــوط بــه کشــور
ایــران اســت کــه بــرای ســایتهای ایرانــی طبیعــی بــه نظــر میرســد .کشــورهایی
ماننــد چیــن و امــارات متحــده عربــی نیــز در ایــن فهرســت نشــان داده شــده اســت
کــه احتمــاال ً بــه بخــش صــادرات مربــوط میشــود و کاربــران ایــاالت متحــده نیــز بــه
احتمــال زیــاد بــه اســتفاده از فیلتــر شــکنها مربــوط میشــود.
جــدول ســوم در ســمت راســت بــه دســتگاههای اســتفاده شــده بــرای بازدیــد
از وبســایت شــما اشــاره میکنــد .همانطــور کــه در نمــودار میبینیــد ،آمــار
بازدیدکننــدگان وبســایت بــه دو دســته کامپیوترهــا و گوشـیهای هوشــمند تقســیم
بنــدی شــده اســت کــه در ایــن وبســایت %40 ،بــه کامپیوتــر و  %60بــه گوش ـیهای
هوشــمند اختصــاص یافتــه اســت .ایــن آمــار نشــان میدهــد کــه نحــوه انتشــار
مطالــب و یــا اســتفاده از تبلیغــات کلیکــی و تبلیغــات گــوگل بایــد بــه صورتــی باشــد
کــه بــا گوشــیهای هوشــمند ســازگاری بیشــتری داشــته باشــد.
بــه همیــن راحتــی ابــزار گــوگل آنالیتیکــس بــه مــا کمــک میکنــد کــه درک درســتی از
کاربــران و مخاطبــان وبســایت خــود داشــته باشــیم و برنامههــای آینــده خــود را بــا
ی مختلــف ایــن ابــزار
توجــه بــه ایــن آمارهــا تغییــر دهیــم .در ادامــه بــا بخشهــا 
آشــنا میشــویم.

 .1گزارشها ()Reports

تمامــی مطالبــی کــه گفتــه شــد و تصاویــر مربــوط به صفحــه اصلــی گــوگل آنالیتیکس
نشــان داده شــد ،بــه نوعــی یــک بــرآورد کلــی از آنالیزهــای صــورت گرفتــه در قســمت
گزارشهاســت کــه بــه شــکل نمودارهــای کلــی نشــان داده شــده اســت .بــا رفتــن
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بــه قســمت گزارشهــا و گشــتن در زیــر الیههــای آن بــه صــورت جزئــی ،میتــوان
اطالعــات دقیقتــر و محاســبه شــده تــری بــه دســت آورد کــه کنتــرل و مدیریــت
وبســایت را بــرای مــا راحتتــر میکنــد .پــس آمــوزش قســمت گزارشهــا در
گــوگل آنالیــز را بــا بخــش اطالعــات لحظ ـهای یــا ( )Real-Timeشــروع میکنیــم.

 .2اطالعات لحظهای ()Real-Time

قســمت اطالعــات لحظـهای بــه طــور ویــژه بــه آنالیــز لحظـهای وبســایت مــورد نظــر
مربــوط میشــود و در آن کلیــه آمارهــا بــه همــان لحظــه اشــاره دارنــد .مث ـاً ممکــن
اســت در لحظــه آنالیــز مــا ،یــک یــا چندیــن کاربــر فعــال حضــور داشــته باشــند و در
ایــن قســمت گــوگل آنالیتیکــس ســعی میکنــد کــه کلیــه آمارهــای مربــوط بــه آن
را در اختیــار مــا قــرار دهــد .کشــف اطالعــات لحظ ـهای شــامل مــوارد زیــر میشــود:

مرور کلی ()Overview

بــا کلیــک بــر روی قســمت مــرور کلــی بــه یــک صفحــه هدایــت میشــوید کــه کلیــه
اطالعــات بــه صــورت لحظــهای در اختیــار شــما قــرار میگیــرد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه وبســایت مــورد آنالیــز مــا در جــذب کاربــر بــه صــورت لحظـهای چنــدان موفــق
عمــل نکــرده اســت و بــه همیــن دلیــل بیشــتر اطالعــات لحظـهای مــا صفــر هســتند.
تصویــری کــه در ایــن صفحــه میبینیــد ،بــه شــکل زیــر اســت:

در ایــن تصویــر و در گوشــه ســمت چــپ آمــار بازدیدکننــدگان فعــال بــر روی ســایت
نشــان داده میشــود کــه در اینجــا صفــر هســتند .در کنــار آن تعــداد بازدیــد از هــر
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صفحــه بــه صــورت تابعــی از زمــان دقیقــه و ثانیــه نشــان داده میشــود و شــرایط
الزم بــرای ایجــاد یــک دوره در آنهــا محاســبه میشــود .در ســمت چــپ و پاییــن
صفحــه بــا ســه گزینــه مواجــه هســتیم کــه گزینــه  Top Refferalsتعــداد کاربــران
ارجــاع داده شــده از منابــع مختلــف را بــه مــا نشــان میدهــد .ایــن آمــار بــه مــا
میگویــد کــه تعــداد کاربــران جــذب شــده از طــرف هــر لینــک بــه چــه صــورت اســت.
گزینــه دیگــر Top Social Traffic ،اســت کــه بــه کاربــران جــذب شــده از طریــق
شــبکههای اجتماعــی اشــاره دارد و در پاییــن آن گزینــه  Top Keywordsقــرار دارد
کــه بــه کلیــد واژههــای مهــم در جــذب کاربــران اشــاره میکنــد .در ســمت راســت دو
قســمت  Top Active Pagesو  Top Locationsقــرار گرفتــه اســت کــه بــه ترتیــب
نشــان دهنــده فعالتریــن صفحــات وبســایت و همچنیــن بیشــترین ترافیــک جــذب
شــده از موقعیتهــای مکانــی مختلــف هســتند .البتــه در نقشــه جغرافیایــی نشــان
داده شــده در پاییــن صفحــه میتوانیــد آمــار هــر کــدام از بازدیدهــا را بــه ترتیــب در
هــر کشــور مشــاهده کنیــد.

موقعیت مکانی ()Locations

بــا عبــور از صفحــه مــرور کلــی ،وارد صفحــات جزئیتــر میشــویم کــه کلیــه اطالعــات
صفحــه مــرور کلــی در آنهــا بــه صــورت جزئــی و دقیــق بیــان شــده اســت .در تصویــر
زیــر کــه مربــوط بــه موقعیــت مکانــی کاربــران جــذب شــده اســت ،تعــداد بازدیدهــای
هــر صفحــه بــه صــورت تابعــی از زمــان دقیقــه و ثانیــه نشــان داده میشــود و در
پاییــن ســمت چــپ آن هــر کشــور بــا توجــه بــه تعــداد کاربــران آنهــا نشــان داده
میشــود .همچنیــن در قســمت آن یــک نقشــه جغرافیایــی قــرار دارد کــه محــل
ســکونت کاربــران را نشــان میدهــد و بیشــترین کاربــر از هــر کشــور را بــا رنــگ آبــی
پررنــگ مشــخص میکنــد.
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منبع ترافیک جذب شده ()Traffic Sources

در مطالــب بــاال اشــاره کردیــم کــه منبــع ترافیــک بــه وبســایتها و کانالهایــی
اشــاره میکنــد کــه کاربــران وبســایت مــا از طریــق آنهــا جــذب شــدهاند .حــال
ممکــن اســت ایــن منابــع شــامل لینکهــای داخــل محتــوا باشــند کــه بصــورت بــک
لینــک جــذب شــدهاند یــا ممکــن اســت شــامل تبلیغــات بنــری باشــند .در تصویــر
زیــر ،آمــار بازدیدکننــدگان بــه صــورت تابعــی از زمــان نشــان داده شــده اســت و در
کنــار آن ،آمــار آنهــا هــم از منظــر شــیوه جــذب ( )Mediumو هــم از منظــر منابــع
جــذب آورده شــده اســت .همچنیــن در ایــن بررســی میتوانیــد تعــداد کاربــران فعــال
مربــوط بــه هــر بخــش را نیــز ببینیــد.
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محتوا ()Content

خوشــبختانه گــوگل آنالیتیکــس ایــن شــانس را بــه مــا میدهــد کــه آنالیزهــای خــود
در مــورد محتــوای منتشــر شــده در وبســایت را نیــز بــه دســت بیاوریــم .این قســمت
بدیــن لحــاظ اهمیــت دارد کــه میتوانیــم مهمتریــن و جذابتریــن محتــوای خــود را
تشــخیص دهیــم و تمرکــز خــود را بــر روی تغییــر یــا ویرایــش دیگــر مطالــب معطــوف
کنیــم .در ایــن قســمت کــه تصویــر آن در زیــر آورده شــده اســت ،آمارهــای مربــوط
بــه تعــداد کاربــران و بازدیدهــای آنهــا نشــان داده میشــود و در پاییــن صفحــه،
صفحــات فعــال و همچنیــن عنــوان آنهــا بــرای مــا مشــخص میشــود .حتــی در
ایــن صفحــه میتوانیــم تعــداد کاربــران فعــال مربــوط بــه هــر کــدام از صفحــات
وبســایت خــود را بــه دســت بیاوریــم.

رویدادها ()Events

رویدادهــا شــامل تمامــی تعامالتــی میشــود کــه وبســایت شــما بــا ســایر
وبســایتها یــا کانالهــای ارتباطــی داشــته اســت .ایــن ابــزار مشــخص میکنــد
کــه تعامــات شــما بــه چــه صورتــی بــوده و کــدام یــک از آنهــا بیشــترین امتیــاز و
ترافیــک را بــرای شــما جــذب کــرده اســت .در ایــن قســمت از گــوگل آنالیتیکــس
دســتههای مختلفــی از رویدادهــا بــه شــما گــزارش داده میشــود و میتوانیــد
کاربــران فعــال مربــوط بــه هــر کــدام از آنهــا را ببینیــد.

30

www.modireweb.com

www.takbook.com

گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

تبدیلها ()Conversions

نــرخ تبدیــل بــرای هــر کسـبوکار اینترنتــی حیاتــی اســت و کســانی کــه بتواننــد در
ایــن حــوزه آمــار باالیــی بــه ثبــت برســاند ،موفقیــت آنهــا تضمیــن شــده اســت .برای
بررســی نــرخ تبدیــل میتوانیــد بــه صفحــه تبدیلهــا در بخــش اطالعــات لحظ ـهای
برویــد کــه شــما را بــه صفحــهای هماننــد تصویــر زیــر هدایــت میکنــد .در ایــن
صفحــه آمارهــای مربــوط بــه هــر کــدام از هدفگذار یهــای شــما منتشــر میشــود
و میتوانیــد میــزان موفقیــت آنهــا را بررســی کنیــد.
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ف ( )Goalsچه هستند؟
اهدا 

دلیــل مطــرح شــدن اهــداف در ایــن قســمت از متــن بــه اســتفاده از آنهــا در نــرخ
تبدیــل برمیگــردد .خوشــبختانه ابــزار گــوگل آنالیتیکــس ایــن شــانس را بــه مــا
میدهــد کــه در مراحــل مختلــف اهدافــی بــرای وبســایت خــود تعییــن کنیــم و بــا
توجــه بــه آن وضعیــت وبســایت خــود را تجزیــه و تحلیــل کنیــم .ایــن اهــداف در
بخــش نــرخ تبدیــل بــه مــا کمــک میکنــد کــه آنالیزهــای دقیقــی داشــته باشــیم و
نــرخ تبدیــل را بــا توجــه بــه هــر کــدام از آنهــا بــه دســت بیاوریــم.

 .2مخاطبان ()Audience

مخاطبــان و ترافیــک بــه عنــوان اصلیتریــن فاکتورهــای شــخصیت یــک وبســایت
در نظــر گرفتــه میشــود و بــه همیــن دلیــل ابزارهــای گــوگل ماننــد گــوگل وبمســتر
و گــوگل آنالیتیکــس بیشــتر تمرکــز خــود را بــر روی بررســی مخاطبــان و وضعیــت
رفتــار آنهــا در وبســایتها قــرار میدهنــد .پــس میتوانیــم بخــش مخاطبــان در
ایــن ابــزار را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تحلیلــی معرفــی کنیــد .قســمت
مخاطبــان هماننــد ســایر قســمتهای گــوگل آنالیــز ،دارای بخشهــای مختلفــی
اســت کــه بــه ترتیــب در زیــر فهرســت شــدهاند:

مرور کلی ()Overview

بــا کلیــک بــر روی گزینــه  Overviewبــه یــک صفحــه هدایــت میشــوید کــه
اطالعاتــی در مــورد مخاطبــان و بازدیدکننــدگان وبســایت شــما ارائــه میدهــد و مــا
بــرای راحتــی کار آن را بــه دو تصویــر زیــر تقســیم کردهایــم.
در بخــش باالیــی ایــن صفحــه آمــار کلــی حضــور کاربــران بــه ترتیــب روزهــای هفتــه
نشــان داده شــده اســت کــه میتوانیــد ایــن محــدوده را کمتــر یــا بیشــتر کنیــد تــا
ببینیــد کــه رونــد جــذب ترافیــک در وبســایت شــما بــه چــه صــورت بــوده اســت .در
قســمت پاییــن یــک جــدول  8خانـهای آورده شــده اســت کــه اطالعــات آن در تصویــر
زیــر نشــان داده شــده اســت.
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در بخــش اول تعــداد کاربــران کلــی وبســایت آورده شــده و در کنــار آن تعــداد کاربران
جدیــد مشــخص میشــود .همچنیــن در خانــه ســوم میتوانیــد تعــداد دورههــا یــا
سشــن هــای ثبــت شــده در ایــن مــدت را ببینیــد و اطالعــات تکمیلــی دیگــری در مورد
زمــان میانگیــن هــر دوره ،تعــداد بازدیــد صفحــات و همچنیــن نــرخ پــرش در کنــار
آن وجــود دارد .در گوشــه ســمت راســت و در پاییــن تصویــر یــک نمــودار دایــرهای از
نســبت کاربــران جدیــد بــه کاربــران برگشــتی را میبینیــد کــه در مــورد این وبســایت
تعــداد کاربــران جدیــد بیشــتر از کاربــران برگشــتی اســت.
اگــر اســکرول مــوس خــود را بــه ســمت پاییــن حرکــت دهیــد ،بــه یــک قســمت
میرســید کــه بــه ماننــد تصویــر زیــر اســت .در ایــن قســمت اطالعاتــی در رابطــه
بــا وضعیــت جمعیــت شــناختی کاربــران ،سیســتمهای مــورد اســتفاده آنهــا ،زبــان
اســتفاده شــده آنهــا و همچنیــن دســتگاه بــه کار گرفتــه شــده توســط آنهــا داده
میشــود کــه بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام از ایــن لینکهــا ،بــه اطالعــات جزئیتــری
در مــورد آنهــا خواهیــد رســید .البتــه تمامــی ایــن اطالعــات در ســایر بخشهــای
گــوگل آنالیتیکــس آورده شــده اســت کــه در ادامــه بــه شــکل دقیقتــر و بــا رســم
تصویــر بــه شــما نشــان خواهیــم داد.
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کاربران فعال ()Active Users

بخــش کاربــران فعــال از لحــاظ آمــاری بســیار مهــم اســت و بــه مــا میگویــد کــه
تعــداد کاربــران فعــال در وبســایت مــا در دوره زمانــی مشــخص شــده بــه چــه صورت
اســت .بــا کلیــک بــر روی ایــن گزینــه بــه یــک صفحــه هماننــد تصویــر زیــر هدایــت
خواهیــد شــد کــه گزینههــای مختلفــی بــرای شــما فراهــم میکنــد .در بخــش بــاالی
ایــن تصویــر ،امــکان انتخــاب دورههــای زمانــی  1روزه 7 ،روزه 14 ،روزه و  28روزه وجــود
دارد.
در بخــش پاییــن ایــن نمــودار بــا اطالعات بیشــتری ســروکار خواهیم داشــت کــه درک
مــا را از کاربــران فعــال بیشــتر میکنــد و میتوانیــم بــرای اســتفاده از آن برنامهریــزی
داشــته باشیم.
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بررسی وضعیت کاربران ()User Explorer

اگــر میخواهیــد درک درســتی از رفتــار کاربــران ثابــت خــود داشــته باشــید و بــه
شــکل دقیــق بدانیــد کــه حرکــت آنهــا در وبســایت شــما بــه چــه صــورت اســت،
بایــد از قســمت بررســی وضعیــت کاربــران اســتفاده کنیــد .همانطــور کــه در تصویــر
زیــر میبینیــد ،در ایــن قســمت بــه هرکــدام از کاربــران یــک آیــدی یــا کــد شناســایی
داده میشــود و میتوانیــد بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام از آنهــا ،بــه اطالعــات
بیشــتری در مــورد آنهــا دســت یابیــد .البتــه اطالعــات موجــود در همیــن صفحــه
نیــز بســیار مهــم هســتند و همانطــور کــه میبینیــد اطالعاتــی در مــورد دورههــا،
مــدت زمــان میانگیــن هــر کــدام از دورههــا ،نــرخ پــرش کاربــر و مــواردی در رابطــه
بــا درآمــد نیــز در ایــن قســمت آورده شــده اســت.

اطالعات جمعیت شناختی یا دموگرافیک ()Demographics

بخــش دموگرافیــک یــا اطالعــات جمعیــت شــناختی بــه بررســی دو فاکتــور ســن و
جنســیت در بیــن کاربــران میپــردازد .در ابــزار گــوگل آنالیتیکــس دو قســمت بــرای
بررســی ایــن دو فاکتــور در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه میتوانیــد بــه کمــک آنهــا
محــدوده ســنی کاربــران خــود را بــه همــراه جنســیت آنهــا بــه دســت بیاورید و ســعی
کنیــد مطالبــی را بنویســید کــه مخاطبــان غالــب شــما عالقــه بیشــتری بــه آنهــا دارنــد.
نحــوه عکسالعمــل جمعیــت کاربــران وبســایت بــه مطالــب شــما تــا حــدود زیــادی
میتوانــد بــه پیــدا کــردن مســیر محتوایــی کمــک کنــد.
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عالقهمندیها ()Interests

عالقهمندیهــا یــا زمینههــای مــورد عالقــه بــه بحثهایــی اختصــاص یافتــه اســت
کــه کاربــران بیشــترین آمــار بازدیــد را در آن بــه ثبــت میرســانند .فــرض بگیریــد کــه
شــما در زمینــه آمــوزش گــوگل آنالیتیکــس مطلــب مینویســید ،هــر کــدام از مطالــب
مربــوط بــه ایــن حــوزه توســط کاربــران بیشــتر دیــده شــود ،در صــدر فهرســت ارائــه
شــده در ایــن قســمت قــرار میگیــرد و شــما میتوانیــد مطالــب بعــدی خــود را بــه
ایــن موضــوع اختصــاص دهیــد .در ایــن صــورت شــانس شــما بــرای جــذب ترافیــک،
بیشــتر خواهــد شــد.

اطالعات جغرافیایی ()Geo

گــوگل آنالیتیکــس بــرای پوشــش دادن اطالعــات جغرافیایــی کاربــران از دو بخــش
مجــزا اســتفاده کــرده اســت کــه یــک بخــش آن بــه محل اقامــت آنهــا و بخشــی دیگر
بــه زبــان مــورد اســتفاده آنهــا اختصــاص یافتــه اســت .همانطــور کــه در تصویــر زیــر
مشــاهده میشــود ،کاربرانــی کــه زبــان سیســتم آنهــا بــه صــورت انگلیســی بــوده،
بیشــترین آمــار را بــه خــود اختصــاص دادنــد و بعــد از آنهــا کاربــران فارســی زبــان
بیشــترین آمــار بازدیــد را داشــتهاند.

بررســی محــل اقامــت کاربــران نیــز در صفحــه مربــوط بــه  Locationآورده شــده
اســت کــه بــه صــورت یــک نقشــه جغرافیایــی نشــان داده میشــود و رنــگ آبــی
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پــر رنــگ نشــاندهنده تمرکــز کاربــران در ایــن محــل اســت .طبــق آمــار بــه دســت
آمــده ،بیشــتر کاربــران ثبــت شــده از ایــران هســتند.

 .3رفتار ()Behavior

قســمت رفتــار در همــه بخشهــای گــوگل آنالیتیــک اهمیــت دارد و از جهــات مختلفی
بــه بررســی حرکــت کاربــران در وبســایت میپــردازد .نســخه بــه روزرســانی شــده،
بخــش رفتــار را بــه دو حــوزه جداگانــه تقســیم کــرده اســت کــه یــک بخــش آن بــه
مقایســه کاربــران جدیــد و بخشــی دیگــر بــه کاربــران برگشــتی میپــردازد .کاربــران
جدیــد ( )New Usersافــرادی هســتند کــه بــرای بــار اول از وبســایت مــا دیــدن
میکننــد و یــک سشــن ثبــت میرســانند .امــا کاربــران بازگشــتی کســانی هســتند
کــه قب ـاً از وبســایت مــا بازدیــد داشــتند و اکنــون مجـ ً
ـددا بــه ســراغ مطالــب مــا
آمدهانــد .در صفحــه مربــوط بــه ایــن قســمت ،شــما بــا تصویــر زیــر مواجــه میشــوید
کــه در آن اطالعاتــی در زمینــه مــدت میانگیــن دوره ،نــرخ پــرش و تعــداد دورههــای
ثبــت شــده بــه دســت میآوریــد.
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در بخــش تعامــل ( )Engagementمســئله میــزان حضــور کاربــران در وبســایت مــا
بــه صــورت تابعــی از زمــان بررســی میشــود .تصویــر ایــن صفحــه در زیــر نشــان
داده شــده اســت کــه بازههــای زمانــی مختلــف را در آن میتوانیــد ببینیــد .مثــاً
طبــق تصویــر زیــر ،کاربرانــی کــه بــه مــدت  0تــا  10ثانیــه در وبســایت مــا بودهانــد،
بیشــترین آمــار را بــه خــود اختصــاص دادنــد و  13دوره متفــاوت را ثبــت کردهانــد.
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تکنولوژی ()Technology

ایــن قســمت از ابــزار گــوگل آنالیتیکــس بــه دو حــوزه مجــزا تقســیم شــده اســت .در
واقــع نســخههای قدیمــی ایــن ابــزار ســعی کــرده بــود کــه کلیــه اطالعــات را در یــک
قالــب کلــی ارائــه دهــد کــه در نســخه بــه روز رســانی شــده گــوگل آنالیــز میبینیــم
کــه در دو صفحــه جــدا بــه بحــث تکنولــوژی میپــردازد .بخــش اول ایــن قســمت،
بــه بررســی مرورگــر کاربــران میپــردازد .همانطــور کــه در تصویــر زیــر میبینیــد،
کاربــران ممکــن اســت از مرورگرهایــی ماننــد کــروم ،موزیــا ،اینترنــت اکســپلورر یــا
هــر ابــزار دیگــری اســتفاده کننــد کــه کلیــه آمــار مربــوط بــه آنهــا از لحــاظ تعــداد
بازدیــد و مــدت زمــان حضــور آنهــا در ایــن صفحــه نشــان داده میشــود.

امــا بخــش دوم قســمت تکنولــوژی بــه بررســی شــبکه اینترنتــی کاربــران میپــردازد.
در واقــع ،در ایــن بخــش شــما میتوانیــد اطالعاتــی در مــورد ســرور اینترنــت کاربــران
بــه همــراه شــرایط حضــور آنهــا در وبســایت ماننــد طــول دوره و تعــداد آنهــا را
مشــاهده کنیــد .حتــی اگــر در تنظیمــات گــوگل آنالیتیکــس خــود بــه مســئله درآمــد
نیــز پرداختــه باشــید ،در ایــن قســمت میتوانیــد درآمــد بــه دســت آمــده از کاربــران
در هــر قســمت از شــبکه را محاســبه کنیــد.
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موبایل ()Mobile

مطالعــه دســتگاههای کاربــران بــرای بررســی ابزارهــای آنهــا مهــم اســت و ایــن
دیــدگاه بــرای شــما بــه وجــود میآیــد کــه کاربــران وبســایت شــما بیشــتر از
چــه دســتگاههایی اســتفاده میکننــد .زمانــی کــه بــه بخــش موبایــل در قســمت
مخاطبــان میرویــد ،گــوگل آنالیتیکــس یــک صفحــه ماننــد تصویــر زیــر بــه شــما
میدهــد کــه در آن اطالعاتــی در رابطــه بــا کاربــران و دســتگاههای آنهــا بــه شــما
میدهــد تــا از ایــن طریــق بتوانیــد بهتریــن ابــزار ممکــن بــرای تبلیغــات و معرفــی
وبســایت خــود در نظــر بگیریــد.
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جریان کاربران ()User Flow

نمــودار جریــان کاربــران یکــی از بهتریــن ابزارهاییســت کــه میتوانیــد مســیر حرکــت
کاربــران و تعامــل آنهــا بــا محتــوای وبســایت خــود را بررســی کنیــد .در ایــن قســمت
ایــن فرصــت بــه شــما داده میشــود کــه در ابتــدا دســته بنــدی کاربــران بــر اســاس
کشــورهای مختلــف را بببینــد و مشــاهده کنیــد کــه هــر کــدام از آنهــا بــه چــه صورتــی
بــه ســراغ وبســایت شــما آمدهانــد .بــه عنــوان مثــال در تصویــر زیــر میبینیــد کــه
کاربــران ایرانــی بیشــترین حجــم بازدیدکننــدگان ایــن وبســایت را تشــکیل میدهنــد
کــه ابتــدا بــه صفحــه اصلــی و از آنجــا بــه ســایر مطالــب وبســایت حرکــت کردهانــد.

 .4جذب ()Acquisition

قســمت جــذب یــا  Acquisitionبــه بررســی و آنالیــز روشهــای مختلــف جــذب
کاربــران بــرای وبســایت میپــردازد .زمانــی کــه شــما قصــد جــذب ترافیــک را داشــته
باشــید ،ابزارهــای مختلفــی در اختیــار داریــد کــه هــر کــدام از آنهــا با یــک روش خاص
و متفــاوت اجــرا میشــود .بــه عنــوان مثــال ،روش تبلیغــات کلیکــی بــه پرداخــت پــول
نیــاز دارد ،ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از تکنیکهــای ســئو باعــث بــاال رفتــن
ترافیــک ارگانیــک وبســایت شــده و هزینــه چندانــی بــرای دارنــده ســایت نــدارد.
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روشهــای دیگــری ماننــد اســتفاده از بــک لینــک و لینــک دهــی و همچنیــن پخــش
کــردن آدرس اینترنتــی وبســایت در شــبکههای اجتماعــی ،روشهــای دیگری هســتند
کــه بــرای جــذب کاربــر اســتفاده میشــود .بنابرایــن اگــر مــا بخواهیــم کارآمــد بــودن
یکــی از ایــن روشــها را بررســی کنیــم ،بایــد بــه ســراغ ابــزار  Acquisitionدر گــوگل
آنالیتیکــس برویــم تــا بتوانیــم ایــن آمارهــا را بــه شــکل دقیقتــر و موفــق بــه دســت
بیاوریــم .زیــر الیههــای اســتفاده شــده در ایــن ابــزار عبارتنــد از:

مرورکلی ()Overview

ابــزار  Overviewهماننــد ســایر قســمتهایی کــه در بخشهــای قبلــی معرفــی
شــد ،شــامل اطالعــات کلــی و بــه صــورت گروهــی در مــورد نحــوه جــذب کاربــران
اســت و شــما بــا دیــدن ایــن صفحــه بــه برخــی اطالعــات اولیــه و مقدماتــی در مــورد
روشهــای جــذب بازدیــد کننــدگان میرســید .اگــر بــر روی ایــن صفحــه کلیــک کنیــد،
وارد محیــط آن میشــوید کــه هماننــد تصویــر زیــر اســت .در ســمت چــپ ایــن
تصویــر شــما یــک نمــودار دایــرهای رو میبینیــد کــه میــزان جــذب ترافیــک مســتقیم
و جســتجوی ارگانیــک را بــه شــما نشــان میدهــد .در ایــن تصویــر ،میبینیــم کــه
میــزان جــذب مســتقیم بیشــتر از جــذب ارگانیــک هســت.
در کنــار ایــن نمــودار ،دو نمــودار دیگــر آورده شــده اســت کــه یکــی از آنهــا مربــوط بــه
تعــداد کاربــران و نمــودار دیگــر مربــوط بــه نــرخ تبدیــل هــر کــدام از اهــداف ماســت.
شــما اگــر در بخــش ادمیــن ( )Adminبــرای ابــزار گــوگل آنالیتیکــس خــود هــدف
گــذاری کــرده باشــید ،میتوانیــد نــرخ تبدیــل آن را در نمــودار ســوم ببینیــد .البتــه در
انتهــای متــن بــه بخــش ادمیــن و اطالعــات موجــود در آن نیــز اشــاره خواهیــم کــرد.
در پاییــن ایــن نمودارهــا یــک جــدول دو ردیفــی میبینیــد کــه اطالعــات نمودارهــای
بــاال را بــه صــورت عــددی نشــان میدهــد .در جــدول زیــر میبینیــم کــه ترافیکهــای
مســتقیم بیشــتر هســتند و بــه همــان نســبت اطالعاتــی در مــورد دورههــا ،نــرخ پرش
و مــوارد دیگــر ارائه شــده اســت.
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تمام ترافیک ()All Traffic

ایــن بخــش بــه عنــوان یــک منبــع اطالعاتــی کامــل در مــورد ترافیکهــای جــذب
شــده در وبســایت شــما شــناخته میشــود .بــرای یــک وبســایت ،راهکارهــای
مختلفــی بــرای جــذب کاربــر و تبدیــل آنهــا بــه مشــتری وجــود دارد کــه در بــاال بــه
آنهــا اشــاره کردیــم .در قســمت  All Trafficتمامــی ایــن مــوارد بــه صــورت جزئــی و
دقیــق بررســی شــده و نتایــج آنهــا بــه صــورت مجــزا گــزارش شــده اســت.
همانطــور کــه در تصویــر زیــر نیــز مشــخص اســت ،دســتهبندی روشهــای جــذب
کاربــران بــه ســه گــروه جــذب مســتقیم ،ترافیــک ارگانیــک از گــوگل و ترافیــک
ارگانیــک از موتــور بینــگ نشــان داده شــده اســت .در قســمتهای جلــوی آنهــا نیــز
بــه اطالعاتــی در مــورد تعــداد کاربــران ،کاربــران جدیــد ،تعــداد دورههــا ،نــرخ پــرش
و ســایر اطالعاتــی کــه در تصویــر زیــر میبینیــد ،پرداختــه شــده اســت .در همیــن
قســمت ،در یــک صفحــه اطالعاتــی در رابطــه بــا بازدیدهــای جــذب شــده از طریــق
لینکهــا و جســتجوهای ارجاعــی ،ارائــه داده شــده اســت.
بــه طــور خالصــه ،بــا کمــک قســمت  All Trafficمیتــوان امیــدوار بــود کــه هــم
کارایــی روشهــای لینــک دهــی و هــم کارایــی سیســتمهای ســئو و بهینــه ســازی
وبســایت را بررســی کــرد.
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ادوردز ()AdWords

قســمت ادوردز بــرای کســانی کــه از تبلیغــات کلیکــی و تبلیغــات  PPCاســتفاده
میکننــد یــک ابــزار ایــده آل و مناســب اســت .در واقــع آنهــا میتواننــد در ایــن
صفحــه بــه اطالعــات کلــی و جزئــی در مــورد کمپینهــای تبلیغاتــی خــود دســت
یابنــد و بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات ،رونــد تبلیغــات خــود را تغییــر دهنــد .در ایــن
قســمت بررس ـیها بــا توجــه بــه کمپینهــای تبلیغاتــی ،کلمــات کلیــدی ،عبارتهــای
کلیــدی ،و ســاعت تبلیغــات روزانــه انجــام میگیرنــد و نتایــج آنهــا در قالــب جــداول
مختلفــی بــه کاربــر عرضــه میشــود.
تصویــر زیــر یــک نمــای کلــی از صفحــه ادوردز در ابــزار گــوگل آنالیتیکــس ارائــه
میدهــد و همانطــور کــه در آن مشــخص اســت اطالعاتــی در مــورد تعــداد کلیکهــا،
هزینههــا ،کاربــران ،نــرخ پــرش مــواردی از ایــن قبیــل گــزارش میشــود .البتــه بــا
توجــه بــه اینکــه در ایــن وبســایت از ابــزار گــوگل ادوردز اســتفاده نشــده اســت،
تمامــی اطالعــات ایــن تصویــر  0هســتند؛ امــا اگــر شــما میخواهیــد در ایــن زمینــه
فعالیــت داشــته باشــید ،اطالعــات شــما بــه طــور کامــل در ایــن قســمت نشــان داده
میشــود.
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کنسول جستجو ()Search Console

قســمت کنســول جســتجو بــرای کســانی کــه بــه عنــوان وبمســتر حرفـهای فعالیــت
میکننــد در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــه آنهــا ایــن امــکان را میدهــد کــه بیــن
اطالعــات بــه دســت آمــده از گــوگل آنالیتیکــس و گــوگل وبمســتر هماهنگــی و
مطابقــت ایجــاد کــرده و از آنهــا بــرای پیشــرفت کار خــود اســتفاده کنــد .در ایــن
قســمت ،شــما بــه یــک صفحــه ارجــاع داده خواهــد شــد تــا از طریــق آن سیســتم
گــوگل وبمســتر خــود را بــا گــوگل آنالیــز هماهنــگ کنیــد و از اطالعــات آنهــا بــه
صــورت همزمــان اســتفاده کنیــد .ایــن قســمت اطالعاتــی در مــورد صفحــه فــرود،
کشــور کاربــران وبســایت ،دســتگاههای کامپیوتــری همچنیــن عبــارات کلیــدی
اســتفاده شــده توســط آنهــا بــه شــما داده میشــود.

شبکههای اجتماعی ()Social

در ایــن قســمت آنالیــز ارتبــاط وبســایت مــا بــا شــبکههای اجتماعــی مختلــف انجــام
میگیــرد .شــبکههای اجتماعــی در جــذب بازدیــد کننــده بســیار مهــم هســتند هرچــه
توانایــی جــذب ترافیــک از ایــن طریــق باالتــر باشــد ،مطمئنـ ً
ـا تأثیــر بهتــری بــر کیفیت
و کارایــی وبســایت مــا خواهــد داشــت .زمانــی کــه بــر روی ایــن قســمت کلیــک
کنیــد ،بــه یــک صفحــه هدایــت خواهیــد شــد کــه ســاختار آن هماننــد تصویــر زیــر
اســت:
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در ایــن تصویــر میبینیــد کــه آمــار بازدیدکننــده بــه دســت آمــده از طریــق شــبکههای
اجتماعــی مختلــف بــه چــه صــورت اســت و هــر کــدام از آنهــا بــه انــدازه چنــد درصــد
در جــذب ترافیــک تأثیــر داشــتهاند .حتــی مــواردی ماننــد نــرخ تبدیــل و همچنیــن
ترافیکهــای جــذب شــده از طریــق لینکهــای ارجاعــی نیــز در ایــن حــوزه داده
میشــوند تــا شــما بتوانیــد آمــار دقیقــی از عملکــرد وبســایت خــود داشــته باشــید.

کمپینها ()campigns

اگــر از ابــزار گــوگل ادوردز و گــوگل آنالیتیکــس بــه صــورت همزمــان اســتفاده کنیــد،
نقــش کمپینهــای تبلیغاتــی در جــذب ترافیــک اهمیــت پیــدا میکنــد و شــرکت
گــوگل نیــز بــه ایــن موضــوع پــی بــرده اســت .بنابرایــن در نســخه بهروزرســانی
شــده گــوگل آنالیــز ،بخــش کمپینهــا بــه وجــود آمــده اســت تــا بتوانیــم وضعیــت
کمپینهــای تبلیغاتــی خــود را بررســی کنیــم .زمانــی کــه بــر روی ایــن گزینــه کلیــک
کنیــد ،صفحــهای هماننــد تصویــر زیــر ظاهــر میشــود:

46

www.modireweb.com

www.takbook.com

گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

در ایــن تصویــر تعــداد کاربــران جــذب شــده از طریــق هــر کمپیــن بــه صــورت مجــزا
در یــک نمــودار نشــان داده میشــود و در جــدول پاییــن آن ،همــه کمپینهــا بــه
صــورت یــک فهرســت کلــی داده میشــود .بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه در مــورد هــر
کمپیــن وجــود دارد ،خانههــا و قســمتهای ایــن جــدول پــر شــده و شــما میتوانیــد
آمارهــای مــورد نظــر خــود را از ایــن قســمت بــه دســت بیاوریــد .البتــه چــون مــا
کمتــر از ایــن وبســایت در کمپینهــای تبلیغاتــی خــود اســتفاده میکنیــم ،عمــاً
آمارهــای بــه دســت آمــده در آن صفــر هســتند.

 .5رفتار ()Behavior

گاهــی وبمســترها بــرای ســنجش و ارزیابــی وبســایت خــود به نحــوه رفتــار کاربران
در محیــط وبســایت خــود رجــوع میکننــد و ســعی میکننــد از الگوهــای رفتــاری
آنهــا بــرای بهبــود عملکــرد ســایت خــود اســتفاده کننــد .اگــر شــما نیــز از ایــن گــروه
هســتید ،بخــش رفتــار میتوانــد اطالعــات مهــم و تعیینکننــدهای در اختیــار شــما
قــرار دهــد کــه بــه شــکلهای مختلفــی میتوانیــد آنهــا را تغییــر دهیــد و بــه عنــوان
فاکتورهــای ارزیابــی اســتفاده کنیــد .بــا کلیــک بــر روی بخــش رفتــار ،زیــر الیههــای
زیــر بــرای شــما بــاز میشــوند:

مرور کلی ()Overview

اگــر بخــش مــرور کلــی در مــورد ســایر ابزارهــای قبلــی را مطالعــه کــرده باشــید،
طبیعتـ ً
ـا میدانیــد کــه در ایــن صفحــه اطالعــات کلــی مربــوط بــه آن بخــش نشــان
داده میشــود .همانطــور کــه در تصویــر زیــر میبینیــد ،آمــار بازدیــد صفحــات بــه
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صــورت یــک نمــودار نقطـهای در بــاالی صفحــه نشــان داده شــده و در زیــر آن مواردی
ماننــد بازدیــد صفحــات ،بازدیدهــای منحصــر بــه فــرد ثبــت شــده ،میانگیــن زمانــی
هــر کــدام از صفحــات و همچنیــن باونــس ریــت آورده شــده اســت .در قســمت پایین
نیــز تمامــی ایــن مــوارد بــه ترتیــب مطالــب گذاشــته شــده در ســایت ،مشــخص و
میتوانیــد بــه عنــوان آمارهــای کلــی از آنهــا اســتفاده کنیــد.

جریان رفتار ()Behavior Flow

بــا کلیــک بــر روی ایــن قســمت ،صفح ـهای هماننــد تصویــر زیــر بــرای شــما ظاهــر
میشــود کــه احتمــاال ً نوشــتههای روی آن بــرای شــما آشــنا و جــذاب باشــند .ایــن
قســمت را میتــوان زیباتریــن و شــکیلترین بخــش گــوگل آنالیتیکــس معرفــی کــرد
کــه حــاوی اطالعــات جذابــی نیــز هســت .در ایــن تصویــر شــما میتوانیــد ببینیــد
کــه نحــوه حضــور کاربــران در وبســایت شــما بــه چــه صــورت اســت.
بــه عنــوان مثــال ،در ایــن وبســایت کاربــران بیشــترین آمــار بازدیــد را از صفحــه
اصلــی داشــتهاند کــه طبیعــی اســت .در کنــار آن ،ترافیکهــای جــذب شــده بــه
صــورت ارگانیــک و مســتقیم بــه مطالبــی دیگــر رفتهانــد کــه از آنجــا بــه صفحــات
دیگــر جابهجــا شــدهاند .پــس بــه کمــک ایــن ابــزار شــما ایــن شــانس را خواهیــد
داشــت کــه صفحــات جــذاب خــود بــرای کاربــران را مشــخص کنیــد و بــه صــورت
تقریبــی از رفتــار کاربــران خــود اطــاع داشــته باشــید.
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محتوای سایت ()Site Content

در اینجــا شــما بــا چهــار گزینــه مواجــه میشــوید کــه  All Pagesبــه عنــوان مهمترین
قســمت در آن مطــرح میشــود و مــا تصویــر آن را در زیــر آوردهایــم .قســمتهای
دیگــر شــامل ســه بخــش Content Drilldown، Landing Pages، Exit Pages
میشــوند کــه هــر کــدام از آنهــا بــه یــک قســمت از محتــوا اشــاره دارد .اگــر بــر
روی قســمت  All Pagesکلیــک کنیــد نمــودار زیــر بــرای شــما ظاهــر میشــود کــه
صفحــات وبســایت شــما بــه ترتیــب تعــداد بازدیــد کننــده و تعــداد بازدیــد از هــر
صفحــه ردیــف شــدند .آمارهایــی ماننــد متوســط زمانــی مربــوط بــه هــر صفحــه و
همچنیــن نــرخ باونــس ریــت هــر کــدام از آنهــا در ایــن نمــودار آورده شــده اســت.
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بــا کلیــک بــر روی گزینــه  Exit Pagesبــه یــک صفحــه جدیــد وارد میشــوید و
آمــار صفحاتــی کــه موجــب خــروج کاربــران از وبســایت شــما میشــوند را دریافــت
میکنیــد .در بخــش  Landing Pagesاطالعــات مربــوط بــه صفحــه فــرود یــا محــل
ورودی کاربــران را بــه دســت میآوریــد و میتوانیــد تغییــرات دلخــواه خــود را در آن
ایجــاد کنیــد .مــورد ســوم ،یعنــی  Content Drilldownبــه زیــر الیههــای محتوایــی
شــما اشــاره دارنــد و میتوانیــد از آنهــا بــرای بهبــود محتــوای وبســایت خــود
اســتفاده کنیــد.

سرعت سایت ()Site Speed

اهمیــت ســرعت لــود یــا بارگــذاری ســایت بســیار باالســت و بــه نوعــی بــا جــذب
کاربــران و عکــس العمــل آنهــا نســبت بــه وبســایت مــا گــره خــورده اســت .هرچــه
ســرعت بارگــذاری یــک ســایت باالتــر باشــد ،رضایــت کاربــران باالتــر بــوده و طبیعتـ ً
ـا
ترافیــک بیشــتری نیــز جــذب میکنــد .در ایــن قســمت از گــوگل آنالیتیکــس شــما
بــه یــک صفحــه دیگــر ارجــاع داده میشــوید کــه اطالعــات نشــان داده شــده در آن
هماننــد تصویــر زیــر هســتند.
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در ایــن جــدول گزینههایــی ماننــد زمــان بارگــذاری متوســط صفحــه (Avg. Page
 ،))Load Time (secزمــان میانگیــن ریدایرکــت شــدن صفحــه (Avg. Redirection
 ،))Time (secزمــان متوســط پیــدا شــدن دامنــه (Avg. Domain Lookup Time
 ،))(secمتوســط زمانــی اتصــال بــه ســرور (Avg. Server Connection Time
 ،))(secمتوســط زمانــی پاســخ ســرور ( ،))Avg. Server Response Time (secو
متوســط زمانــی دانلــود ( ))Avg. Page Download Time (secدر ایــن وبســایت
داده شــده اســت .طبیعتـ ً
ـا هــر چــه ایــن آمارهــا کمتــر و پایینتــر باشــند ،ســرعت
ســایت مــورد نظــر باالتــر اســت.

جستجوی سایت ()Site Search

ایــن بخــش بــرای اتصــال بخــش جســتجوی داخلــی وبســایت بــه ابــزار گــوگل
آنالیتیکــس در نظــر گرفتــه شــده اســت و در جریــان آن کلیــه آمارهــای مربــوط بــه
جســتجوهای صــورت گرفتــه در وبســایت شــما ارائــه میشــود .در واقــع وقتــی کــه
بخــش جســتجوی داخلــی وبســایت توســط یــک کاربــر اســتفاده میشــود ،ایــن
اطالعــات توســط گــوگل آنالیــز گــردآوری شــده و در قالــب نمــوداری هماننــد تصویــر
زیــر بــه مــا ارائــه میدهــد .نمــودار بــاال کــه بــه صــورت یــک خــط راســت اســت،
تعــداد دورههــای ثبــت شــده در طــول هــر جســتجو را نشــان میدهنــد و در پاییــن،
ایــن اطالعــات بــه شــکل جزئیتــر و دقیقتــر معرفــی شــدهاند.
تعــداد دورههــای ثبــت شــده بــا هــر جســتجو ( ،)Sessions with Searchزمــان
کلــی مربــوط بــه جســتجوها ( ،)Total Unique Searchesنتایــج و بازدیــد صفحات
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مربــوط بــه هــر جســتجو ( ،)Results Pageviews / Searchجســتجوهای خروجــی
( )Search Exits %و مــواردی از ایــن قبیــل در ایــن جــدول آمــده اســت کــه اهمیــت
بخــش جســتجوی داخلــی وبســایت شــما را نشــان میدهــد.

رویدادها ()Events

در مطالــب بــاال عنــوان شــد کــه رویدادهــا بــه عنــوان تعامــات وبســایت بــا ســایر
وبســایتها و رســانهها در نظــر گرفتــه میشــود و معمــوال ً شــامل اتفاقاتــی
میشــوند کــه در جــذب ترافیــک تأثیرگــذار هســتند .بــا کلیــک بــر روی ایــن قســمت،
بــه صفح ـهای هماننــد تصویــر زیــر هدایــت میشــوید کــه آمارهــای مربــوط بــه آن
بــه تفکیــک آورده شــده اســت.
ایــن آمارهــا شــامل زیــر الیههــای دیگــری نیــز میشــوند کــه بــا کلیــک بــر روی آنهــا
میتوانیــد اطالعــات جزئیتــری بــه دســت بیاوریــد .در اینجــا آمارهایــی مربــوط بــه
کلیــه رویدادهــای انجــام گرفتــه ( ،)Total Eventsرویدادهــای خــاص و منحصــر بــه
فــرد ( ،)Unique Eventsارزش هــر کــدام از ایــن رویدادهــا ( ،)Event Valueمیــزان
دوره ( )Sessionsجــذب شــده در هــر کــدام از آنهــا و اطالعــات تکمیلــی دیگــری نیــز
آورده میشــود کــه بــرای افــراد حرفـهای مناســب هســتند.
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 .6تبدیلها ()Conversions

تبدیلهــا همیشــه مهــم هســتند و نــرخ تبدیــل بــه عنــوان یــک فاکتــور تعییــن
کننــده در عملکــرد وبمســتر در نظــر گرفتــه میشــود .در واقــع یــک وبمســتر بایــد
بتوانــد شــرایطی ایجــاد کنــد کــه بازدیــد کننــدگان و کاربــران را بــه مشــتری ثابــت
یــک ســایت یــا یــک کس ـبوکار آنالیــن تبدیــل شــوند .بنابرایــن بــه همــان انــدازه
کــه ابــزار  Conversionsبــرای وبمســترها مهــم اســت ،یــک معیــار بــرای امتیــاز
دهــی و ســنجش عملکــرد آنهــا نیــز هســت و بایــد نهایــت تــاش خــود را بــه کار
گیرنــد تــا بهتریــن آمــار ممکــن در ایــن قســمت بــه ثبــت برســانند .بخشهــای بــه
کار رفتــه در قســمت تبدیلهــا بــه صــورت زیــر هســتند:

اهداف ()Goals

بــا کلیــک بــر روی قســمت اهــداف ،وارد یــک صفحــه جدیــد میشــوید کــه در آن
آمارهــا و اطالعــات مربــوط بــه اهــداف شــما نشــان داده شــده اســت .ایــن صفحــه
کــه هماننــد تصویــر زیــر اســت ،بــر اســاس اهــداف مختلــف تغییــر میکنــد .در واقــع
شــما ممکــن اســت یــک یــا چنــد هــدف بــرای خــود تعییــن کــرده باشــید و در ایــن
صفحــه بــر روی یکــی از آنهــا کلیــک کــرده و آمــار مربــوط بــه آن را دریافــت میکنیــد.
ایــن آمــار شــامل ارزش هــدف ،رقابــت در هــدف مــورد نظــر ،نــرخ تبدیــل در آن و
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ســایر مــوارد مربــوط بــه آن اســت کــه ابــزاری نسـ ً
ـبتا پیچیــده و گیــج کننــده اســت.
اگــر وبمســتر حرف ـهای نیســتید ،توصیــه مــا ایــن اســت کــه از ایــن ابــزار اســتفاده
نکنیــد و بــه همــان آمارهــای کلــی گــوگل آنالیتیکــس بســنده کنیــد .امــا اگر احســاس
میکنیــد کــه بــه آمــوزش ایــن قســمت نیــاز داریــد ،در مطالــب بعــدی بــه طــور
تخصصــی بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت کــه میتوانیــد مطالــب مــا را دنبــال کنیــد.

فروش آنالین ()E-Commerce

ایــن قســمتها اهمیــت چندانــی از لحــاظ تأثیــر بــر روی عملکــرد ســایت یــا بهبــود
شــرایط آن نــدارد و تنهــا میتــوان بــه عنــوان اطالعــات آمــاری از آنهــا اســتفاده کــرد.
در واقــع در ایــن قســمت شــما بایــد آمــار فــروش خــود را بــا توجــه بــه نــرخ دالر
در اختیــار گــوگل آنالیتیکــس قــرار دهیــد و آنهــا ایــن آمــار را بــا توجــه بــه تعــداد
کاربــران بررســی میکننــد .نتایــج نهایــی بــه صــورت نمــودار نشــان داده شــده در
تصویــر زیــر بــه شــما داده میشــود تــا آمارهــای خــود را بــه طــور میانگیــن و بــه
طــور اختصاصــی داشــته باشــید.
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مسیرهای چند کاناله ()Multi-Channel Funnels

اگــر دوســت داریــد کــه رونــد تبدیــل شــدن بازدیدکننــدگان و کاربــران بــه مشــتری
ثابــت در وبســایت خــود را بدانیــد میتوانیــد از ایــن مســیر اســتفاده کنیــد .در
حقیقــت زمانــی کــه شــما گــوگل آنالیتیــک را بــه طــور کامــل تنظیــم کــرده باشــید و
در قســمتهای مختلــف اهــداف خــود را تعریــف کــرده باشــید ،در اینجــا بــه شــما
نشــان داده میشــود کــه ایــن هــدف چگونــه بــه انجــام رســیده اســت .بــه عنــوان
مثــال ،اگــر شــما برنامــه ریــزی کردهایــد کــه بازدیدکننــدگان خــود را بــه مشــتری
تبدیــل کنیــد و مســیرهای مختلفــی بــرای ایــن کار بــه وجــود آوردهایــد ،در ایــن
هــدف بــه شــما نشــان داده میشــود کــه ایــن کاربــر از چــه مســیرهایی بــه ســایت
شــما وارد شــده اســت و در نهایــت تحــت چــه شــرایطی بــه مشــتری ثابــت شــما
تبدیــل شــده اســت.

اختصاص ()Attribution

اســم ایــن بخــش بــه طــور کامــل بــا وظیفــه آن در ارتبــاط اســت و بــه نوعــی نشــان
میدهــد کــه کانالهــای مــا در چــه انــدازه در جــذب بازدیــد کنندههــا تأثیرگــذار
بودهانــد .در حقیقــت ،در ایــن ابــزار بررســی کانالهــا بــه طــور کامــل انجــام میگیــرد
و آمــار هــر کــدام از آنهــا طبــق تعــداد کاربــران ،میــزان باونــس ریــت ،تعــداد دورهها و
همچنیــن زمــان میانگیــن هــر کــدام از دورههــا بــه وبمســتر داده میشــود .بنابرایــن
مــا میتوانیــم اهمیــت کانالهــا را بــه یــک یــا چنــد مــورد اختصــاص دهیــم و بــه
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طــور دقیــق ببینیــم کــه هــر کــدام از آنهــا چــه تاثیــری بــر تعــداد بازدیدکنندههــای
مــا داشــتهاند.

چنــد نکتــه مهــم در مــورد گــوگل آنالیتیکــس کــه بایــد بــه خاطــر داشــته
باشــید

اگــر ایــن مطلــب را بــه طــور کامــل مطالعــه کــرده باشــید ،احتمــاال ً بــه ایــن نتیجــه
میرســید کــه گــوگل آنالیــز یــک ابــزار بســیار قــوی و کارآمــد اســت کــه اطالعــات آن
مشــخص و قابــل اســتفاده هســتند .در واقــع اگــر یــک وبمســتر بــه انــدازه کافــی
هنــر اســتفاده از ایــن ابــزار را داشــته باشــد ،مدیریــت قویتــری بــر روی وبســایت
خــود خواهــد داشــت و مســیر حرکــت آن را ســادهتر میکنــد .امــا هــر وبمســتری
بایــد چنــد نکتــه مهــم زیــر را بــه خاطــر داشــته باشــد تــا موفــق باشــد:

هیچ وقت از یک اکانت برای دو وبسایت استفاده نکنید

یکــی از اشــتباهاتی کــه معمــوال ً وبمســترها انجــام میدهنــد ،ایــن اســت کــه از
یــک اکانــت گــوگل آنالیتیکــس بــرای دو یــا چنــد وبســایت اســتفاده میکننــد .ایــن
افــراد بــه اصطــاح زرنگــی بــه خــرج میدهنــد و میخواهنــد ســرعت کار خــود را
بــاال ببرنــد .حتــی در بخــش  helpگــوگل آنالیــز هــم بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده و از
کاربــران خواســته شــده اســت کــه تنهــا یــک ایمیــل و یــک وبســایت را ثبــت کننــد.
البتــه امــکان ثبــت چنــد وبســایت در ایــن ابــزار وجــود دارد و محدودیتــی بــرای
آن تعییــن نشــده اســت ،امــا نکتــهای کــه بایــد در نظــر بگیریــد ایــن اســت کــه
امــکان تداخــل اطالعــات وبســایتها در ایــن ابــزار وجــود دارد .پــس امــکان دارد
کــه فاکتورهایــی ماننــد تعــداد بازدیدهــا ،نــرخ باونــس ریــت ،تعــداد سشــن هــا و
مــواردی از ایــن قبیــل دچــار مشــکل شــوند و نتوانیــد از اطالعاتــی دقیــق اســتفاده
کنیــد .توصیــه مــا ایــن اســت کــه اگــر وبمســتر چنــد ســایت هســتید ،بــرای هــر
کــدام از آنهــا یــک ایمیــل ثبــت کنیــد و بــه صــورت جداگانــه آنهــا را تجزیــه و تحلیــل
کنیــد.

از روشهای ثبت نام گوگل آنالیتیکس تنها یک مورد را انجام دهید

در بخــش آمــوزش ثبــت نــام گــوگل آنالیتیکــس بــه معرفــی چنــد روش پرداختیــم
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کــه انتخــاب بیــن آنهــا بــه دسترســی شــما بــه امکانــات مختلــف و همچنیــن تجربــه
قبلــی شــما برمیگــردد .نکتـهای کــه شــما بــه عنــوان یــک وبمســتر بایــد بــه خاطــر
داشــته باشــید ایــن اســت کــه نمیتوانیــد بــه صــورت همزمــان از دو روش اســتفاده
کنیــد .حتــی اگــر بــرای آمــوزش یــا مــواردی دیگــر مایلیــد کــه همــه آنهــا را یــاد
بگیریــد ،بایــد ابتــدا ثبــت نــام قبلــی خــود را از بیــن ببریــد و مجـ ً
ـددا از ابتــدا ثبــت
نــام کنیــد.
گــوگل آنالیــز بــرای بررســی کلمــات کلیــدی مناســب نیســت و بایــد از کنســول ســرچ
گــوگل اســتفاده شــود
اگــر توجــه کــرده باشــید ،در ایــن آمــوزش تنهــا چنــد بــار محــدود بــه کلمــات کلیــدی
اشــاره کردیــم و معمــوال ً در آموزشهــا بــه آن اشــاره نمیشــود .ایــن در حالــی اســت
کــه کلمــات کلیــدی و کلیــد واژههــای کانونــی بــه عنــوان اصــل و پایــه آنالیــز در نظــر
گرفتــه میشــوند و یــک وبمســتر بایــد اطالعاتــی دقیــق در مــورد آنهــا داشــته باشــد.
بــه عنــوان یــک کارشــناس ،مــن معتقــدم کــه گــوگل آنالیتیکــس در ایــن حــوزه
ضعــف دارد و بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای دیگــر ،ایــن ضعــف پوشــش داده شــود.
بهتریــن ابــزار ممکــن ســرچ کنســول اســت کــه بــرای کار بــر روی کلمــات و عبــارات
کلیــدی طراحــی شــده اســت .حتــی میتوانیــد طبــق آمــوزش بــاال بیــن ایــن دو
ابــزار هماهنگــی ایجــاد کنیــد تــا از توانایــی آنهــا بــه صــورت همزمــان بهــره ببریــد.
آمــوزش گــوگل آنالیتیکــس بــرای افــراد حرفــهای و بــرای افــراد مبتــدی متفــاوت
اســت
ایــن بنــد را بــه عنــوان یــک دفاعیــه از مــا قبــول کنیــد .احتمــاال ً برخــی از وبمســتر
هــای حرف ـهای در انتهــا از مــا انتقــاد کننــد کــه در برخــی جاهــای متــن چنــدان وارد
جزئیــات دقیــق نشــدهایم .اوال ً مــا در گــروه مدیــر وب نهایــت تــاش خــود را بــه کار
میگیریــم تــا آموزشــی جامــع و بــه دور از هرگونــه اشــتباه ارائــه دهیــم .در ضمــن ایــن
نکتــه را بــه خاطــر داشــته باشــید کــه آمــوزش گــوگل آنالیتیکــس بــرای افــراد مبتــدی
بــا آمــوزش آن بــرای افــراد حرفـهای متفــاوت اســت و حتــی مبانــی آموزشــی آنهــا نیز
فــرق میکنــد .پــس اگــر حرفــهای هســتید و بــه اطالعــات دقیقتــر و جزئیتــری
نیــاز داریــد ،بــا مــا در تمــاس باشــید تــا مطالــب بعــدی خــود را بــه آموزشهــای
شــما اختصــاص دهیــم.
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