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 گوگل آنالیتیکس چیست و چه کاربردی دارد؟ -1
( یکی از ابزارهای Google Analyticsگوگل آنالیتیکس )

تحلیلی و رایگان شرکت گوگل است که برای تحلیل عملکرد 
ها طراحی شده و آماری از تعداد ها و اپلیکشنسایتوب

های ورودی، نوع دستگاه، نوع مرورگر بازدید کاربران، کانال
دهد. ختیار قرار میو اطالعاتی از این دست را در ا

ها اطالعات با ارزشی در اختیار وتحلیل این دادهتجزیه

دهد وکار و تیم توسعه و مارکتینگ قرار میصاحبان کسب
عملکرد فعلی را تحلیل کرده و  ندتوانکه با کمک آن می

مسیر آتی و پیش رو را با اطالعات بهتر و درک بیشتر طی 
 2111ویس گوگل در سال د. الزم به ذکر است که این سرنکن

به بازار معرفی شد.

 

 

 را نصب کنیم؟گوگل آنالیتیکس  چگونه -2
طور که از نام آن مشخص است گوگل آنالیتیکس همان

یکی از ابزارهای تحلیلی شرکت گوگل است. برای استفاده 
از آن نیز الزم است دارای حساب گوگل یا همان اکانت 

میل )که متعلق به شرکت گوگل است( باشید. چنانچه جی

اید تا کنون حساب جی میل برای خودتان درست نکرده
 اکانت جی میل تصویررس زیر رفته و طبق الزم است به آد

 :بسازید

https://www.google.com/intl/fa/gmail/about/ 
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شود که با تکمیل اطالعات خواسته شده حساب جی میل شما تصویر زیر ظاهر می Create an accountپس از کلیک بر روی 
 شود.ساخته می
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 VPNمراجعه کنید. برای استفاده از این ابزار الزم است  analytics.google.comپس از ساخت حساب جی میل باید به آدرس 

فایرفاکس یا کروم استفاده کنید. با کلیک بر روی آدرس فوق صفحه زیر به نمایش  VPNهای را روشن کرده و یا از افزونه
 درخواهد آمد:

https://dimarknet.com/
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 شوید که باید نام اکانت خود را وارد کنید:به صفحه زیر فرستاده می Set up for freeبا کلیک بر روی 
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 کلیک کنید: Nextیر را فعال کرده و بر روی حال تیک موارد مشخص شده در تصویر ز 

 

 

ق طبرا سایت الزم است گزینه اول خواهیم بررسی کنیم؛ برای بررسی وباکنون باید مشخص کنیم که چه چیزی را می
 کلیک کنیم: Nextتصویر زیر انتخاب و در ادامه بر روی کلمه 
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ها در مراتب ویژگیاکانت را مشخص کنیم. اما قبل از ادامه الزم است سلسله Propertyازاین مرحله باید مشخصات پس
 گوگل آنالیتیکس را بهتر بشناسیم. 

 

 organizations, accounts, properties, and viewsمراتب سلسله -2-1
(، پراپرتی Account) ( قرار دارد؛ سپس اکانتOrganizationبندی کلی گوگل آنالیتیکس ابتدا سازمان )در یک تقسیم

(Property( و در نهایت ویو )View .) سایت و اپلیکیشن داشته باشدن وببه عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که چندی:  
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گیرد و قرار می Organizationاسم شرکت در بخش  -1
به شما اجازه دسترسی به سایر ابزارها همچون تگ 

 دهدمنیجر، گوگل آپتیماز و ... را می
در بخش اکانت دسترسی به آنالیتیکس تعریف  -2

شده است. برای استفاده از آنالیتیکس حتما باید 
یک اکانت تعریف شود؛ در بخش اکانت است که 

Property شودنیز تعریف می 
شود که آیا مشخص می Propertyدر بخش  -3

کنیم یا آوری میسایت را جمعهای وبداده
ون ها همچاپلیکیشن های موبایلی یا سایر دستگاه

 های فروشپایانه
هایی که باید نیز نوع داده Viewدر بخش  -4

شود. گوگل پیشنهاد آوری شود تعریف میجمع

 Viewسه الزم است  Propertyداده که برای هر 
 تعریف شود: 

آوری های اصلی شما را جمعکه داده  Masterالف( 
 کند می
که برای ایجاد تغییرات در ویو ابتدا آن  Test   ب(

 امتحان کنیم.  Testرا بر روی 
های برای ذخیره کردن کل داده All Dataج(  
ر ین نکته الزم است که از زمان تغیذکر ا . خام

های آن تمامی داده بر روی یک ویو و اعمال فیلتر
گیرند و طبق تحت تأثیر قرار می ر،از تغیپس

.شوندآوری میتنظیمات جدید جمع

 

 21تواند نیز می Propertyداشته باشد؛ هر  Property 11تواند در نظر داشته باشید که هر اکانت آنالیتیکس می نکته:
View .داشته باشد 
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الزم است طبق تصاویر زیر  Propertyبرای مشخص کردن 
اطالعات خواسته شده را تکمیل کنیم؛ در بخش اول نام 

 URLکنیم. در بخش دوم آدرس یا سایت را وارد میوب
سایت شما دارای گواهینامه کنیم. اگر وبسایت را وارد می

Https  است الزم است گزینهHTTP  را بهHTTPS  تغییر
را وارد کنیم. در بخش سوم نوع صنعت  URLدهیم و سپس 
کنیم؛ صنعتی که نزدیک به حیطه کاری شما را مشخص می

 Reportingاست را انتخاب کنید. در نهایت برای بخش 

Time Zone  کشور ایران وGMT  را بر روی تهران قرار
دهیم. چنانچه این بخش برای ایران وجود نداشته می

امارات که نیم ساعت  توانید از مشخصات کشورباشد می
 Createبا فاصله زمانی دارند را انتخاب کرده و بر روی کلمه 

 کلیک کنید:

 
 

ها زده گزینه تیکرویم که طبق تصویر زیر الزم است می Google Analytics Terms of Service Agreementدر نهایت به بخش 
 کلیک کنید: I Accept بر روی شود و
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 Headشود که الزم است در بخش شود. در این صفحه به شما کدی داده میدر پایان به صفحه گوگل آنالیتیکس وارد می

دهد آوری دیتا توسط گوگل بر روی سایت شما آغاز شود. کد اسکریپتی که گوگل به شما میسایت جای گذاری شود تا جمع
 همانند تصویر زیر است:
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 آنالیتیکس در روت سایت نحوه قرار دادن کد گوگل
 :ها اقدام کردبا کمک افزونهصورت دستی و توان بهبرای قرار دادن این اسکریپت می

 

 صورت منوال و دستیقرار دادن کد آنالیتیکس به
آشنایی دارید بهتر است خودتان این اسکریپت را در روت سایت قرار دهید. ابتدا  HTMLاگر با ساختار کلی کد نویسی و  
است. ابتدا از  Header.phpهای وردپرسی این فایل پنل هاست خود وارد شده و فایل هدر سایت را پیدا کنید. در سایت به

این فایل یک نسخه کپی بگیرید و آن را ذخیره کنید. سپس فایل را باز کرده و اسکریپت گوگل آنالیتیکس را در قبل از بسته 
 رسد( و فایل را ذخیره کنید.به پایان می  <Head/>شروع شده و با دستور  <Head>قرار دهید )این تگ با     Headشدن تگ 

 

 MonsterInsightقرار دادن کد آنالیتیکس با کمک افزونه 
را سرچ کنید و افزونه زیر را  Google Analytics Dashboardها عبارت ابتدا وارد پنل وردپرسی خود شوید و در بخش افزونه

 نصب و فعال کنید:
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 ها الزم را به افزونه بدهید:طبق تصویر زیر اطالعات خواسته شده را تکمیل کنید و دسترسی

 
 سایت وصل کنیم:ایم را به وبسپس الزم است حسابی که قبال ساخته
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کلیک کرد. حال وارد اکانت گوگل آنالیتیکس خود شوید و صفحه  Complete Connectionدر نهایت باید بر روی عبارت 
دیتای کاربران حاضر در  Homeدرستی انجام داده باشید در بخش سایت خودتان را باز کنید. چنانچه فرایند نصب را بهوب
فرایند نصب به درستی تکیمل و در تصویر زیر مشخص شده  همانطور کهدهد. سایت از جمله خود شما را نمایش میوب

 یک نفر است:دهد که را نشان میتعداد کاربران آنالین در سایت 
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کس ها و اطالعاتی که گوگل آنالیتیبرای آنکه بتوانیم گزارش، شودز اصطالحات تخصصی استفاده میا ادامه این کتابچهدر 
گذارد را درک کنیم باید با آنها آشننایی کامل داشنته باشیم. در ادامه اصطالحات رایج گوگل آنالیتیکس به در اختیار ما می

ز اورد نیاز را به سننرعت شننود تا در هنگام بروز ابهام یا سننؤالی بتوانید اصننطالح مترتیب حروف الفبای انگلیسننی ارائه می
 پیدا کنید.فهرست کتابچه 
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 اصطالحات رایج گوگل آنالیتیکس -3
 

3-1- Account )حساب کاربری( 
تواند یک یا چند اکانت ( میOrganizationحساب کاربری نقطه ابتدایی دسترسی به گوگل آنالیتیکس است. یک سازمان )

(های مورد Propertyیک اکانت داشته باشید و در آن ویژگی ) داشنته باشند. برای دسترسی به گوگل آنالیتیکس حتما باید
ند، کنید که با هم ارتباطی ندارسایت را مدیریت میتوانید تعریف کنید. اگر چندین وبخواهید رصد کنید را مینیاز که می

 .بر به اشتراک گذاشتتوان با چند کارالزم است برای هر کدام یک اکانت جداگانه تعریف کنید. دسترسی اکانت ها را می

 

3-2- Acquisition )اکتساب یا جذب ترافیک( 
اند را تشخیص سایت شما آمدههایی که کاربران از طریق آن به وبتوانید کانالمی Acquisitionهای بخش با کمک گزارش
( به Mediumکلی ) بندی( و یک دسننتهSourceهای ورودی کاربران را بر اسنناس منبع )، دادهAcquisitionهای دهید. گزارش

( گوگل ادز، ترافیک ارگانیک Paid Trafficدهد. برای بخش ترافیک پولی )( دیگر ارائنه میDimensionهمراه سنننایر ابعناد )
عی و ترافیک های اجتماگوگل )اگر اکانت گوگل سرچ کنسول خود را به گوگل آنالیتیکس لینک کرده باشید(، ترافیک شبکه

 های مخصوصی در نظر گرفته شده است.رشهای تبلیغاتی، گزاکمپین

 

3-3- Active Users )کاربران فعال( 
سایت شما دهد که در حال حاضر چند نفر محتوای وبنشنان می گوگل آنالیتیکس Real Timeو  Homeهای بخش گزارش

دقیقه قبلی در  31های مشنناهده اسننت و دادهها بعد از چند ثانیه قابلکنند. دیتای ارسننالی در این گزارشرا مطالعه می
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زه زمانی ( به شنننما تعداد کاربران فعال که در یک باAudienceدسنننترس اسنننت. گزارش کاربران فعال )زیرمجموعه بخش 
(ی Unique Usersفرد )کند. به زبان ساده کاربران فعال تعداد کاربران منحصربهاند را اعالم میمشنخص سشنی ایجاد کرده

 اند.هستند که در بازه زمانی مشخص در سایت یک سشن ایجاد کرده

 

3-4- Active Pages )صفحات فعال( 
دهد که کاربران در حال حاضننر آنها را ی را نشننان می، صننفحات فعال به شننما صننفحاتReal Timeهای بخش در گزارش

ای سایت شما خارج شود صفحهکنند. زمانی که شخصی به یک صفحه دیگر مراجعه کند و یا از وبمشاهده و مطالعه می
 حذف خواهد شد. Real Timeهای شد از گزارشکه تحت عنوان صفحه فعال نمایش داده می

 

3-5- API  کاربردی نویسیبرنامهرابط 
گوگل  هایدادهاز آنها برای دسنننترسنننی به  توانمیوجود دارد که  API (Application Programming Interfaces)تعندادی 

 نویسیبرنامه، رابط یا واسطی بین یک کتابخانه (APIکاربردی ) نویسیبرنامهبه زبان ساده واسط  .آنالیتیکس استفاده کرد
 هایدادهبرای دسنترسی به  توانمیها APIاز  .کنندمیاسنت که از آن سنرویس دریافت  هاییبرنامهیا سنیسنتم عامل و 
های مختلف در گوگل آنالیتیکس شامل گزارش دهی مرکزی API سفارشی نیز استفاده کرد. هایبرنامهگوگل شنیت و سایر 

(Core Reporting API برای دسترسی به )آنالیتیکس، گزارش دهیاستاندارد  هایگزارش ( واقعیReal Time Reporting API )
 هایدادهبرای دسننترسننی به  (Multi-Channel Funnels APIچندکاناله ) هایقیف، ایلحظه هایدادهبرای دسننترسننی به 
 هستند. Management APIو  Embed ،Metadataهای APIاتریبیوشن و همچنین 
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3-6- Average Session Duration )میانگین مدت زمان نشست( 
مثال، اگر شما دو کاربر عنواندهد. بهسنایت شنما هسنتند را نشنان میزمانی که کاربران در وبنمایی سنطح باال از مدت

سایت شما باشد و دیگری یک دقیقه، میانگین مدت زمان دو دقیقه برای سشن ها داشته باشید که یکی سه دقیقه در وب
کند. این بدان مشناهده شنده در یک سننشن زمانی محاسبه نمیخواهید داشنت. گوگل آنالیتیکس برای آخرین صنفحه 

 سایت شما هستند کمتر خواهد بود.معناست که میانگین مدت زمان یک سشن از مدت زمان واقعی که افراد در وب

 

3-7- Bounce )پرش( 
که کاربر  انیشود که یک نشست یا سشن کاربر تنها شامل بازدید یک صفحه باشد. به زبان ساده زمبانس زمانی ثبت می

افتد. بنابراین بانس یک شود بانس اتفاق میآید و بعد از دیدن اولین صنفحه از سایت خارج میسنایت شنما میبه وب
 ای در سایت است. سشن تک صفحه

 

3-8- Bounce Rate )نرخ پرش( 
های سایت است. بانس ریت شاخصی کاربردی برای درک ای تقسیم بر کل سشنتک صفحه هایسشننرخ پرش حاصل 

 وکار بستگی دارد. سایت و کسبسایت است. نرخ پرش به زمینه فعالیت وبکیفیت و کارایی محتوای تولیدی وب
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3-9- Campaign Name )نام کمپین( 
وتحلیل و ( برای تجزیهChannelو کانال  Mediumرسننانه  ،Sourceنام کمپین یکی از چهار دایمنشننن اصننلی )همراه با منبع 

اسننتفاده کنیم یکی از فاکتورهای اجباری  UTMهای بازاریابی اسننت. هنگامی که بخواهیم از گزارش دهی و تحلیل کمپین
کمپین بگذاریم؛ نام  Ads411خواهیم نام کمپین را ننام کمپین اسنننت کنه باید نامی برای آن انتخاب کنیم. فرد کنید می

 utm_campaign=ads411شود: قید می UTMصورت در بدین

 

3-10- Channel )کانال( 
کنند. هر کانالی دارای ( را فراهم میInbound Marketingگرا )بندی سنننطح باالیی از عملکرد بازاریابی درونهنا گروهکناننال
Source  وMedium صننورت ها بدینفرد کانالهای پیشاسننت تا بتوان درک بهتری از عملکرد کلی به دسننت آورد. گروه

( Socialهای اجتماعی )(، شبکهPaid Search(، ترافیک جستجوی پولی )Organic Searchاست: ترافیک جستجوی ارگانیک )
هنا را بنندی کناننالتوان در گوگنل آننالیتیکس گروهاسنننت. می Mediumو  Source( کنه هر کندام دارای Emailو ایمینل )
 سازی کرد.شخصی

3-11- Client ID شناسه مشتری() 
بر روی  «Client ID»از یک شننناسننه منحصننر به فرد و یونیک به نام  برای گزارش و آنالیز رفتار مخاطبان گوگل آنالیتیکس

 و در کوکی مرورگر کاربران شودمی، شناسه به صورت تصادفی اختصاص داده . به طور پیش فردکندمیاسنتفاده مرورگر 
 .شودمیذخیره 
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3-12- Conversion )تبدیل( 
( یا خریدی را طی یک سشن تکمیل کند. هر Goalشود که کاربری یک گل )یک تبدیل زمانی در گوگل آنالیتیکس ثبت می

ها و خریدها در یک سننشننن دهد اما تمامی تراکنش( را گزارش میConversionگل طی هر سننشننن حداکثر یک تبدیل )
 شود.گزارش می

 

3-13- Cookie )کوکی یا کلوچه( 
شنود. گوگل آنالیتیکس برای تشنخیص کاربران از کوکی استفاده شنود که در مرورگر ذخیره میکوکی به اطالعاتی گفته می

کاربری کوکی نداشته باشد به عنوان کاربر جدید توسط گوگل آنالیتیکس شناسایی شده و یک کوکی به  کند. اگر مرورگر  می
 Returningکوکی باشند توسط گوگل آنالیتیکس به عنوان کاربران بازگشتی ) شنود. اگر کاربری دارایمرورگر آن اضنافه می

User )شود.روز میو تاریخ انقضای کوکی آن به شدهگزارش 

 

3-14- CPC )هزینه به ازای هر کلیک( 
مشاهده است و به کاربرانی اشاره دارد که قابل Acquisitionهای بخش در گزارش Cost-per-clickهزینه به ازای هر کلیک یا 

های لینک اند. این بخش شامل ترافیک اکانتسنایت شما وارد شده( کلیک کرده و به وبpaid adsبر روی تبلیغات پولی )
 تعریف شده باشد. CPCست شده و مدیوم تحت عنوان  URLبرای  UTMهایی است که در آن شده گوگل ادز و کمپین
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3-15- Demographics شناسی()جمعیت 
با فعال کردن این بخش در گوگل آنالیتیکس اطالعات کاربران )در صننورت موجود بودن( همچون سننن و جنسننیت آنها 

را  Advertising Featuresشنود. برای فعال کردن این بخش باید مسیر زیر در گوگل آنالیتیکس را طی کرده و آوری میجمع
 فعال کنید:

Admin  Tracking Info  Data collection 

 

3-16- Device Category بندی دستگاه()دسته 
هایی که کاربران از طریق آن به سایت را بر اساس دستگاهدهد تا عملکرد وببندی دسنتگاه این اجازه را به شما میدسنته
شود(، تبلت و می تاپ همهایی که از طریق دسکتاپ )شامل لپتوانید سشناند را بررسنی کرد. میسنایت وارد شندهوب

 اند را مشاهده کنید.گوشی ایجاد شده

3-17- Dimension )ابعاد( 
هر گزارشی در گوگل آنالیتیکس از دو بخش دایمنشن و متریک تشکیل شده است. دایمنشن مشخصات و ویژگی کاربران 

وگل آنالیتیکس نشان های گصورت ردیفی در گزارشدهد. دایمنش ها معمواًل بهسنایت را نشان میو تعامالتشنان با وب
دهد، مثاًل شهر ( از آن نشات گرفته را نشان میSessionشنهری که سنشنن ) Cityمثال دایمنشنن عنوانشنوند. بهداده می

 دهد.را نشان می URL(، آدرس صفحه Pageپاریس یا تهران. یا دایمنشن صفحه )
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3-18- Direct )ترافیک مستقیم( 
کنند یا ( را در مرورگر خود تایپ میURLسایت شما )ورت مستقیم آدرس وبصترافیک مسنتقیم شامل افرادی است که به

سننت نشننده باشنند( کلیک کنند.  UTMسننایت شننما )ایمیل، اس ام اس و هر لینک دیگری که برای آن بر روی لینک وب
 کند.می تهمچنین ترافیکی که گوگل آنالیتیکس نتواند منبع آن را تشخیص دهد به عنوان ترافیک مستقیم آن را ثب

 

3-19- Event )رویداد( 
عداد مثال رصد کردن تعنوانشود. بهسنایت که توسط گوگل آنالیتیکس ردیابی مییک تعامل یا ویژگی سنفارشنی در وب

ثر شود. هر رویداد حداکسایت به عنوان رویداد یا ایونت شناخته میپخش یک ویدئو یا تعداد کلیک بر روی لینکی در وب
( و یک متریک شامل مقدار Label(، برچسب اختیاری)Action(، اقدام )Categoryبندی ایونت )دستهسنه دایمنشنن شامل 

های بخش توان نتایج آنها را در گزارشها نیاز به تنظیمات سنفارشی دارد و می( دارد. سنت کردن ایونتValueاختیاری )
Behavior هایتوان برای پیکربندی گلها میمشاهده کرد. از ایونت (Goals.رویداد محور نیز استفاده کرد ) 

 

3-20- First Interaction (or First-Click) )اولین تعامل یا اولین کلیک( 
 به وب -کاربری که به مشنننتری و یا لید تبدیل شنننده و کانوردن رخ داده–کاربر کانالی که از طریق آن اولین  تعنامل اول،

این امکان  اتریبیشون هایمدلو سایر  (Model Comparison Toolابزار مقایسه مدل ) .کندمیسایت وارد شده را مشخص 
 اتریبیوشن هایگزارشکه در  تاریخی هایداده مقدار باید در نظر داشت تا اولین تعامل را مشخص کنید. کندمیرا فراهم 
همچنین برخی فاکتورهای دیگر همچون پاک کردن کوکی مرورگر توسننط کاربر یا استفاده از  محدود اسنت. رودمیبه کار 

 .دهدمیقرار  تأثیررا تحت اولین تعامل  هایداده دقت ،چندین دستگاه
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3-21- Goals ها()اهداف گوگل آنالیتیکس یا گل 
مثال تکمیل فرم درخواسننت عنوانروند. بهمیسننایت به کار ها برای ردیابی اقدامات دلخواه و موردعالقه شننما در وبگل

سایت مهم و درآمدزا باشد که تکمیل هر کدام از تواند برای یک وبنام در سایت میمشاوره، تکمیل فرم خبرنامه و یا ثبت
رود کاربر و ها انواع مختلفی دارند مثالً توان در گوگل آنالیتیکس پیکربندی کرد. گلها را میتواند یک گل باشد. گلآنها می

ها و یا مشنناهده تعداد خاصننی از صننفحات به یک صننفحه خاص، تکمیل یک رویداد، مدت زمان خاصننی برای سننشننن
 سایت.وب

 

3-22- Google Ads  (ادز)گوگل 
را  وکارهاکسبتا تبلیغات  آوردمیاین امکان را فراهم  شدمینامیده  Google AdWordsکه قبال پلتفرم تبلیغاتی پولی گوگل 
و اپلیکیشن های موبایلی  (پارتنرهای سرچ گوگلستجوی شخص ثالث )ج هایسایت(، SERP)در صنفحه نتایج جستجو 

(Google Display Network) .به مخاطبان نمایش دهد 

 

3-23- Google Analytics )گوگل آنالیتیکس( 
 . کندمیابزار گوگل آنالیتیکس امکان تحلیل رفتار کاربران در سایت و اپلیکیشن های موبایلی را فراهم 

 

https://dimarknet.com/


 

23 

3-24- Google Analytics 4   گوگل آنالیتیکس(یا  4GA4) 
. گوگل آنالیتیکس نسخه چهار شامل شدمینامیده  APP + Web Propertiesکه قبال اسنت آخرین نسنخه گوگل آنالیتیکس 

اسننت که بر جدید  و فیچرهای هاگزارشو همراه با  ترمنعطفبه صننورت  هاداده آوریجمعبرای  ایدادهیک مدل جدید 
این امکان را فراهم  4گوگل آنالیتیکس  هایویژگی( گوگل ایجاد شننده اسننت. Machine Learningپایه یادگیری ماشننین )

 هایویژگی واحد به نمایش بگذارد. هایگزارشوب سننایت و اپلیکیشننن را با هم ترکیب و در قالب  هایدادهتا  آوردمی
تگ های موجود )اگر  با کمک توانمیرا در آن  هادادهآن جدا است و از نسنخه عمومی و یونیورسال  4گوگل آنالیتیکس 

 کرد. آوریجمعجدید  های ( یا ایجاد تگکنیدمیاستفاده  gtags.jsاز تگ 

 

3-25- Google Data Studio  ( استودیو)گوگل دیتا 
گوگل آنالیتیکس، گوگل شننیت و سننایر  هایدادهتا  کندمیاین امکان را فراهم گوگل  داشننبورد سننازیابزار گزارش دهی و 

 نمایش دهند. فهمقابلنموداری و اشکال  –گوگل را به صورت تصویری  ایدادهمنابع 

 

3-26- Google Optimize )گوگل آپتیمایز( 
 و شنننخصنننی سنننازی( Multivariate Testing)، تسنننت چند متغیره A/B (A/B Testing)تسنننت پلتفرم گوگنل آپتمنایز 

(Personalization) .برای در وب سنننایت محتوا را مختلف  انواعتا  آوردمیگوگل آپتمایز این امکان را فراهم  گوگل اسنننت
 ارائه دهید. افزایش و بهبود نرخ تبدیل 
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3-27- Google Tag Manager )گوگل تگ منیجر( 
. گوگل تگ منیجر این امکان را در وب سنایت است هاتگ و قرار دادن گوگل تگ منیجر پلتفرمی برای مدیریت جاگذاری

به تیم آی تی و به ، تسننت و آزمایش کرد. این پلتفرم برای کاهش وابسننتگی را قبل از اسننتفاده هاتگتا  آوردمیفراهم 
 طراحی شده است. گیریرهمنظور مدیریت تگ های 

 

3-28- Hostname )نام میزبان یا هاست( 
در آدرس . به عنوان مثال شودمیگوگل آنالیتیکس نمایش داده  گیریرهوب سایت است که هنگام الود کد  URLبخشی از 

https://www.example.com/contact  گوگل آنالیتیکسwww.example.com  کندمیرا به عنوان نام میزبان شناسایی . 

 

3-29- Hit سایت()درخواست یا فعالیت در وب 
شود که توسط گوگل آنالیتیکس رصد می Hitهای کاربران در سایت اشاره دارد. هفت نوع ها و فعالیتبه تعداد درخواست

(، درخواست Screen view Hitدرخواسنت بازدید صفحه نمایش )(، Page view Hitاند از: درخواسنت بازدید صنفحه )عبارت
(،  درخواست تجارت الکترونیک Social Interaction Hitهای اجتماعی )های مربوط به شبکهدرخواسنت (،Event Hitرویداد )

(E-commerce Hit( بروز خطا ،)Exception Hitو درخواست کاربر و مدت )( زمان آنUser Timing Hits .)بخشر قسمت اول د 
 ایم.این موارد را بیشتر شرح داده آموزش تصویری گوگل آنالیتیکس
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3-30- Landing Page )صفحه فرود( 
ف شده تعری سشنطی یک  -صفحه ورود به سایت– اولین صفحه بازدید شدهدر گوگل آنالیتیکس به عنوان صنفحه فرود 

 .دهدمیمسیر ورودی و تعداد کاربران وارد شده به سایت را نشان  بررسی صفحات لند است.

 

3-31- Last Interaction or Last-Click )آخرین تعامل و یا آخرین کلیک( 
ن آ( شود، آخرین کانال و مسیری که از طریق شودمی)به لید یا مشتری تبدیل زمانی که یک کاربر در وب سنایت کانورت 

 Modelابزار مقایسه مدل ). شودمیشناخته  لید یا مشتریتحت عنوان آخرین تعامل منجر شده به  اندآمدهبه وب سایت 

Comparison Tool ) تا کانوردن صنورت گرفته را به آخرین تعامل نسنبت دهید تا بدین صورت  کندمیاین امکان را فراهم
 در کانوردن را شناسایی کنید. تأثیرگذار هایکانال

 

3-32- Medium ها( )رسانه 
(، هزینه به ازای هر کلیک جستجوی Organicشنود همانند جسنتجوی ارگانیک )بندی کلی منبع ترافیک گفته میبه دسنته
( Channelو  Source ،Campaign(. مدیوم یکی از چهار دایمنشنننن اصنننلی )همراه با Referral(، ترافیک ارجاعی )CPCپولی )

 رود. مدیوم نحوه برقراریاند به کار میسایت شما را پیدا کردهنکه چگونه کاربران وباست که برای گزارش دهی و آنالیز ای
 دهد. ارتباطتان )پیام( با کاربران را نشان می
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3-33- Metric )معیار( 
شننود. یا متریک دهد. مثاًل متریک سننشننن معادل تعداد سننشننن ها میهای عددی و کمی را نشننان میها اندازهمتریک

Pages/Session دهد. با کمک جدول زیر درک این مفاهیم یانگین صنفحاتی که در هر سنشن مشاهده شده را نشان میم
 شود:تر میراحت

 متریک متریک ابعاد
 صفحه / سشن سشن شهر
 3884 1111 برلین
 1832 2111 تهران

 

3-34- New User )کاربر جدید( 
شنننود. گوگل آنالیتیکس بر روی جدید تشنننخیص داده میکند به عنوان کاربر کاربری که اولین بار به سنننایت مراجعه می

مرورگر این کاربر کوکی سننت کرده و در بازدیدهای آتی همین کاربر با همین مرورگر یک کاربر بازگشننتی تشننخیص داده 
 شود.می

 

3-35- New Visitor (بازدیدکننده )جدید 
گل در گو  New Visitorزمانی که یک کاربر در یک بازه زمانی مشنننخص برای اولین بار از وب سنننایت بازدید کند به عنوان 

. چنانچه بر روی مرورگر کاربری کوکی گوگل آنالیتیکس ذخیره نشده باشد به عنوان کاربر و بازدید شودمیآنالیتیکس ثبت 
چنانچه در یک بازه زمانی مشننخص –کاربران به عنوان کاربران جدید و نیز کاربران برگشننتی  .شننوندمیکننده جدید ثبت 
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– اندتومی شودمیانواع کاربران گزارش  منشننیدا که برای یکیمتر . شنوندمیثبت  -چندین بار به وب سنایت سنر بزنند
و یک کاربر همره با دو کاربر جدید  باشدمتفاوت  -)یعنی بعد از نصفه شب( ایجاد شودروز  2در طول زمانی که یک سشن 

 .شودمیگزارش 

 

3-36- Not provided (ارائه نشده) 
که موتور جستجو از گزارش آن کلمات  دهدمی( نشان Not provided)در گزارش کلمات کلیدی ارگانیک، عبارت ارائه نشنده 

ر کس ه، جایی که بیشنتر کلمات کلیدی ارگانیک ارائه نشده از نتایج جستجوی گوگل است جلوگیری کرده اسنت. کلیدی
( کلمنات کلیندی ارگانیک خود را از ابزارهای https://www.google.com)یعنی  کنندمیدر نسنننخنه امن گوگنل جسنننتجو 

 .کندمیاز جمله گوگل آنالیتیکس منع  وتحلیلتجزیه

 

3-37- Not Set )تنظیم نشده( 
مشاهده کرد که به معنای آن است  آنالیتیکسمختلفی از گوگل  هایگزارشدر  توانمی( را Not Setتنظیم نشنده )عبارت 

 دهدمی، تنظیم نشده نشان Locationدر گزارش مکان  مثالعنوانبهبخش مشنخصنی از اطالعات در گزارش وجود ندارد. 
 / Sourceگزارش تشننخیص دهد. در  تواندنمیکه گوگل آنالیتیکس مکان دقیق برخی از کاربران هنگام بازدید سننایت را 

Medium  که  شودمیزمان نشنان داده تنظیم نشندهURL  .زمانی  مثالعنوانبهتگ کمپینی به طور کامل ایجاد نشده است
 .دهدمینمایش  Not Setآن را به صورت ( تعریف نشده باشد گوگل آنالیتیکس در گزارش خود Sourceمنبع ) UTMکه در 
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3-38- Organic  طبیعی()ارگانیک یا 
. به کنندمیکلیک ( SERPترافیک ارگانیک به ترافیکی اشناره دارد که در آن مردم بر روی لینکی در صنفحه نتایج جستجو )

عنوان مثال زمانی که در صننفحه نتایج جسننتجوی فردی بر روی آدرس وب سننایت شننما کلیک کند، ترافیک آن به عنوان 
 .شودمیترافیک ارگانیک ثبت 

3-39- Page )صفحه( 
نشان ، کندمیزمانی که کاربری محتواهایی را در وب سنایت مطالعه  دربعد از نام دامنه )مسنیر(  URLصنفحه بخشنی از 

در گزارش  کندمیرا مشننناهده  https:www.example.com/contact. به عنوان مثال زمانی که شنننخصنننی صنننفحه دهدمی
Behavior  گوگل آنالیتیکس/Contact  شودمیبه عنوان یک صفحه گزارش داده. 

 

3-40- Pages Per Session )صفحه به ازای هر سشن( 
یک متریک سطح باال برای نشان دادن میزان اینگیجمنت کاربران است که میانگین تعداد بازدید صفحات در هر سشن را 

 .دهدمینمایش 

 

3-41- PageView (نمایش )صفحه 
 گزارششده باشد. در  مشاهدهکه یک صفحه توسط یک کاربر  دهدمیزمانی رخ  Page Viewتعداد مشناهده صنفحات یا 

به طور پیش فرد، صفحات وب سایت بر اساس تعداد مشاهده صفحات فهرست شده است.  کسیتیآنال گوگل صفحات
 کنیم. وتحلیلتجزیهرا مشاهده و  دارندو محبوبیت  بازدیدتا محتواهایی که بیشترین  دهدمیاین گزارش اجازه 
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3-42- Referral )ارجاعی( 
ب که آن لینک را در یک و کندمیکلیک  وب سایت شمااز  که یک کاربر بر روی لینکی شودمیترافیک ارجاعی زمانی ثبت 
( که به هادامنه) هاییسنایتوبتا تمام  دهدمیاین امکان را  کسیتیآنال گوگل یارجاع گزارشسنایت دیگر دیده باشند. 

 مسیر ترافیک ارجاعی توانمیدر گزارش ارجاعی گوگل آنالیتیکس  را مشاهده کنید. کنندمیسنایت شنما ترافیک ارسنال 
(Referral Path )- را مشاهده و بررسی کرد. -فهرست شده انددادهکه در آن تمام صفحاتی که وب سایت شما لینک 

 

3-43- Regular Expression or Regex )عبارات باقاعده( 
در چندین  توانمیرا  Regular Expression .شودمیمتنی تطبیق داده  هایرشنتهیک روش پیشنرفته از الگوهاسنت که در 

به  ، فیلترهای جداول و ... به کار برد.، سنننگمنت هاGoals، اهداف یا Viewآننالیتیکس همچون فیلترهنا در بخش گوگنل 
؛ کنیممیاستفاده  [] برکت مشنخص کنیم از عالمت نویسنیبرنامهزمانی که بخواهیم گروهی از کاراکترها را در  عنوان مثال

 به مثال زیر توجه کنید:

PART[123]  شودمیرا شامل  هاعبارتاین: 

 PART1 
 PART2 

 PART3 

 :شودنمیزیر را شامل  هایعبارتاما 
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 PART12 

 PART23 

 PART123 
 
 

3-44- Returning Visitor )بازدیدکننده برگشتی( 
وباره به د -بنابراین کوکی گوگل آنالیتیکس بر روی مرورگر آن ذخیره شننده–زمانی که یک کاربر که قبال به سننایت سننر زده 

 .شودمیسایت برگردد به عنوان بازدیدکننده برگشتی ثبت 
 

3-45- Search Query (سؤال)مورد یا عبارت جستجو ، 
 .شننوندمی( شنناخته Search Queries)به عنوان عبارات جسننتجو  کنندمی تایپکلمه یا عبارتی که افراد در موتور جسنتجو 

و یا از  شننودمیگوگل ادز ارائه  هایگزارش( که در Paid Adsاز تبلیغات پولی ) تواندمیاصننطالحات این بسننته به گزارش، 
 .، باشدشودمیگوگل سرچ کنسول نمایش داده  هایگزارشنتایج جستجوی ارگانیک گوگل که در 

 

3-46- Search Term )اصطالح جستجو( 
را پیکربندی کنید تا  جستجو در سایت هایگزارش توانیدمیاگر وب سنایت شنما دارای قابلیت جسنتجوی داخلی باشند 

 را نشان دهد. کنندمیاصطالحات خاصی که افراد هنگام جستجو در وب سایت شما استفاده 
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3-47- Social (هایشبکه )اجتماعی 
 هایزارشگدر  (آنالیتیکسپیش فرد گوگل  بندیگروهبازاریابی )در  هایکانالاجتماعی به عنوان یکی از  هایشبکهبخش 

Acquisition  فیسبوکاجتماعی همچون توییتر هایشبکهکه به طور خودکار شامل ترافیک ورودی از  شودمینمایش داده ، ،
 تلگرام و ... است. 

 
 

3-48- Source )منبع( 
( برای Channelو کننانننال  Campaign، کمپین Mediumیکی از چهنار دایمنشنننن اصنننلی )در کننار منندیوم  Sourceمنبع یننا 
اند. منبع یا سورس به ما گزارش دهی اسنت تا بفهمیم مخاطبان و کاربران چگونه سنایت ما را پیدا کرده وتحلیل وتجزیه
دهد که کاربر نشان می« Google»مثال منبع عنوانسایت ما کجا دیده شده است. بهگوید که صفحه و لینک صفحه وبمی

نک صننفحه سننایت را دیده و بر روی آن کلیک کرده ابتدا در موتور جسننتجوی گوگل عبارتی را جسننتجو کرده و سننپس لی
تری از ترافیک ورودی سننایت به دسننت ها منبع را باید در کنار مدیوم به کار برد تا بتوانیم جزئیات دقیق UTMاسننت. در 
 دهد که این بخش از ترافیک ورودینشننان می« CPC( »Mediumو مدیوم )« Google( »Sourceمثال منبع )عنوانآوریم. به

 اند.سایت ما آمدهبا کلیک بر روی تبلیغاتی پولی کمپین گوگل در موتور جستجو به وب
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3-49- Session )نشست( 
دقیقه  31فرد اگر کاربری به مدت سایت در تعامل است. به طور پیشزمانی است که یک کاربر به طور فعال با وبمدت 

سننایت فعالیتی انجام ندهد )کلیک، اسننکرول، تکان دادن ماوس و ...( هرگونه فعالیتی بعد از این مدت یا بیشننتر در وب
شوند و در مدت زمان قبل از چنین کاربرانی که از سایت خارج میشود. همزمان به عنوان یک نشنسنت جداگانه ثبت می

 شود، لذا نشست جدیدی ثبت نخواهد شد.فعالیت آنها در نشست قبلی ذخیره می گردندبرمیدقیقه به سایت  31

 

 (Userکاربر ) -3-50
فرد مرورگر(. هر کاربر ممکن سنایت شنما است )به زبان فنی کوکی منحصربهشنخصنی که در حال مطالعه و بازدید از وب

ه سایت شما ایجاد کند کتواند سه سشن در وبیک کاربر می دیگرعبارتبهسایت شما بازدید کند. اسنت چندین بار از وب
در هر سشن چندین صفحه را مشاهده کند. به زبان ساده کاربر کسی است که در بازه زمانی مشخص حداقل یک نشست 

(Sessionدر وب )  .سایت ایجاد کند 

 

3-51- Unique Pageview (نمایش صفحه منحصر به فرد) 
 . بهشودمیچندین بار مشناهده کند به عنوان یک مشاهده صفحه ثبت  سنشننرا طی یک  ایصنفحهیک کاربر چنانچه 

به صفحه اول عنوان مثال چنانچه فردی به صنفحه اول وب سنایت وارد شنود و سپس به صفحه درباره ما برود و دوباره 
خواهد داشنت هر چند در یک سشن چندین بار  (Unique Pageview، صنفحه اول تنها یک بازدید منحصنر به فرد )برگردد

 مشاهده شده باشد.
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3-52- URL Builder )آدرس ساز( 
های URLتا برای  کندمیکه توسننط گوگل ایجاد شننده و این امکان را فراهم یک ابزاری اسننت  URL Builderآدرس سنناز یا 

 .شناسندمی UTMرا با نام  URLاین  تگ دلخواهی تنظیم کنیم. هاکمپینداخلی 

 

3-53- Urchin Tracking Module or UTM )یوتی ام( 
Urchin  گوگل آنالیتیکس تکمیل شننده توسننط شننرکت گوگل خریداری شنند.  2111بود که در سننال  افزارینرمیک شننرکت

دارای پنج پارامتر  گوییممی UTMکه به آن  Urchin گیریرهاسنننت کنه این شنننرکنت طراحی کرده بود. منادول  افزارینرم
utm_name ،utm_source ،utm_medium ،utm_term  وutm_content  .است 

 

 

3-54- Unique User فرد()کاربر منحصربه 
اند با این تفاوت که اگر یک کاربر چندین بازدید داشته تعداد کاربرانی که در یک بازه زمانی مشخص از سایت بازدید کرده 

 کند.آوری میکاربران جمع IPها را توسط شود، گوگل آنالیتیکس این دادهباشد تنها یک بازدید شمارش می

 

3-55- User VS Visitor ( تفاوت بین کاربر(User و )( بازدیدکنندهVisitor)) 
کاربران جدید و بازدیدکنندگان جدید همواره معادل هم هسننتند اما هر کاربر ممکن اسننت چندین بازدید داشننته باشنند 

 بنابراین تعداد کل بازدیدکنندگان ممکن است از تعداد کل کاربران بیشتر باشد.
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3-56- View (نمایش یا ویو) 
مختص به خود اسننت. هر  هادادهاسننت که شننامل  Viewهر پراپرتی گوگل آنالیتیکس، دارای یک یا چند تب نمایش یا 

View فیلتر شنده( باشد. هر  هایداده) هادادهکامل ورودی و یا بخشنی از  هایدادهشنامل  تواندمیView  دارای اهداف و
 خاص خود است.  هایپیکربندیسایر 

 

 گوگل آنالیتیکس Real-timeگزارش بخش  -4
های دقیق و جامعی از تعداد مخاطبان و همانطور که گفته شد ابزار رایگان گوگل آنالیتیکس گزارش

دهد. در ابتدای کتاب نحوه نصب گوگل آنالیتیکس و اتصال آن به سایت ارائه میرفتار آنها در وب
صفر تا صد گوگل آنالیتیکس را به صورت  سایت را توضیح دادیم. در ادامه این کتاب الکترونیکیوب

پردازیم؛ این گزارش گوگل آنالیتیکس می Real Timeکنیم. در این قسمت به بخش تصویری تشریح می
 کنیم.دارای شش قسمت است که در ادامه هرکدام را تشریح می

 

 گوگل آنالیتیکس Real Timeدر گزارش  Overviewتوضیح بخش 
که سایت )یا اپلیکیشن درصورتیگوگل وضعیت حال حاضر وب Real Timeهمانطور که از نام این گزارش مشخص است 

دهد. آمار این گزارش به صورت سایت شما هستند را نمایش مینصب شده باشد( و میزان کاربرانی که در لحظه در وب
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گوگل  Real Timeدهد چند ثانیه بعدازآن در گزارش می شود و هر فعالیتی که کاربر در سایت انجاممداوم آپدیت می
 آنالیتیکس قابل مشاهده است. به تصویر زیر توجه کنید:
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دهد. همانطور که از شکل باال مشخص است زمان عکس تعداد کاربران فعال سایت را نشان می Right nowبخش  -1
  اند.کاربر در سایت حضور داشته 34گرفتن از این گزارش 

مثل الود صفحه، کلیک کردن و ... توضیحات بیشتر  Hitکاربران فعال: کسانی هستند که طی پنج دقیقه گذشته فعالیتی )
 اند. شود( در سایت انجام دادهدر ادامه ذکر می

دهد. همانطور که از این بخش منبع کاربرانی حاضر در سایت را به تفکیک دسکتاپ، موبایل و تبلت نشان می -2
درصد دیگر با  44شود( از دسکتاپ و نفر می 19نفر  34درصد  16درصد کاربران ) 16یر باال نیز مشخص است تصو

 اند.موبایلشان به سایت سر زده

به الود شدن یک صفحه اشاره دارد. چنانچه کاربری یک صفحه را چند بار ریالود کند این تعداد  PageViewsبخش  -3
شود. در تصویر باال نمایش صفحه در هر دقیقه نشان داده شده ( افزوده میPage View)نیز به آمار کلی نمایش صفحه 

دقیقه قبل به تفکیک  31شود. آمار سایت توسط کاربران دیده میتوان فهمید در هر دقیقه چند صفحه از وباست که می
 هر نمایش صفحه در این بخش در دسترس است.

ک ثانیه است. در قسمت باال به تفکیک دقیقه بود و در این بخش به تفکیک به تفکی PageViewsاین همان بخش  -4
 شود.ثانیه گذشته هر نمایش صفحه نشان داده می 61

دهد. های اجتماعی را نشان میها و شبکهترین منبع ترافیک ارجاعی از سایر سایتمهم Top Referralبخش  -1
ند به سایت شما بیایو کاربرانی بر روی آن لینک کلیک کرده و به وبسایتی به صفحه شما لینک داده باشد چنانچه وب

توان نتیجه هست می Real Timeشود. چون این بخش مربوط به گزارش ( شناخته میReferralعنوان ترافیک ارجاعی )
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 در این گزاشها نداشته است. سایتسایت هیچ گونه ترافیک ارجاعی از سایر وبدقیقه گذشته این وب 31گرفت که طی 
( ارائه شده است که معموال با مدیوم همراه است در ادامه این دو را تعریف Sourceبخشی به عنوان منبع ترافیک )

 کنیم:می

Source: مثال گوگل(، دامنه یک سایت )مثال  شود همانند موتور جستجوسایت گفته میبه منبع ترافیک وب(
Dimarknet.com) 

Medium: بندی کلی منبع ترافیک گفته میبه دسته( شود همانند جستجوی ارگانیکOrganic هزینه به ازای هر ،)
 (Referral(، ترافیک ارجاعی )CPCکلیک جستجوی پولی )

 

های اجتماعی نیز همچون مورد پنجم است. این بخش ترافیک ارجاعی از شبکه Top Social Trafficتوضیح بخش  -6
 دهد. م، توییتر، تلگرام، فیسبوک و ... را نشان میهمچون اینستاگرا

 

دهد که موتورهای جستجو آنها را با محتوای شما مرتبط کلمات و عباراتی را نشان می Top Keywordsبخش  -1
س اند، سپاند. به عبارت ساده کاربران کلمات و عباراتی را در گوگل و سایر موتورهای جستجوی سرچ کردهتشخیص داده

سایت شما را به مخاطب نشان داده است و مخاطب از آن طریق به سایت شما وارد شده ور جستجو صفحه وبموت
 شود.است. در این بخش کلمه و عبارتی که کاربر با سرچ آن به سایت شما وارد شده است ثبت می
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حه از پر بازدیدترین صف 9کند. این گزارش ترین صفحات سایت شما را لیست میمهم Top Active Pagesبخش  -8
دقیقه گذشته مد نظر است( به تفکیک تعداد کاربر فعال  31است بازه زمانی  Real Timeصفحات سایتتان را )چون گزارش 

 دهد.و درصد آن نشان می

 

دهد. اندازه هر دایره تعداد کاربران نیز مکان جغرافیایی کاربران حاضر در سایت را نشان می Top Locationsبخش  -9
 توانید با تکان دادن موس بر روی آن )هاور( تعداد کاربر فعال هر منطقه را مشاهده کنید.دهد که میرا نشان می

 

 گوگل آنالیتیکس Real Timeدر گزارش  Locationتوضیح بخش 
دهد. چنانچه بر روی آمار هرکدام از کشورها کلیک سایت را نشان میزیع جغرافیایی کاربران حاضر در وباین قسمت تو
دهد. باید در نظر داشت چون در ایران که دیتای آن موجود باشد به تفکیک شهر نیز آن را نمایش میکنید درصورتی

کند و کشوری دیگر را نشان مکان جغرافیایی تغییر میتبع آن و به IPکنند لذا استفاده می VPNبرخی از مخاطبان از 
 های این بخش باید دقت کرد. به تصویر زیر نگاه کنید:دهد بنابراین در تحلیل گزارشمی
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کاربر فعال هستند از کشور هند به سایت وارد  11درصد کاربران که معادل  21همانطور که در تصویر مشخص است  -1

 اند.درصد از ترافیک ورودی این سایت در نیم ساعت گذشته بوده 18نوبی و انگلستان نیز منبع اند. کشورهای کره جشده

https://dimarknet.com/


 

41 

های جغرافیایی مخاطبان را لیست کرده و به تفکیک تعداد و درصد در جدول بخش دوم تعداد بیشتری از مکان -2
 به نمایش گذاشته است.

 

 

 ل آنالیتیکسگوگ Real Timeدر گزارش  Traffic Sourcesتوضیح بخش 
تعریف کردیم؛ به تصویر  کتابچهبخش قبلی همین در را  Sourceدهد. این بخش منبع ورودی ترافیک سایت را نشان می

 زیر دقت کنید:
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یا مستقیم شناخته  Directنفری که در سایت حضور دارند توسط گوگل آنالیتیکس به عنوان ترافیک  38تمامی  -1
 دهد. قرار می Directاند. البته باید در نظر داشت زمانی که گوگل نتواند منبع ترافیک را تشخیص دهد آنها را در دسته شده

 

 شود:( در سه حالت زیر اتفاق ثبت میDirectترافیک مستقیم )

 کندتایپ می ( شما را در مرورگر خودURLسایت )طور مستقیم آدرس وبکاربر به الف(

 کند( ذخیره کرده و بر روی آن کلیک میBookmarkب( کاربر آدرس سایت شما را در قسمت بوک مارک )

تواند منبع آنها را تشخیص دهد، منبع ورودی این کاربران به عنوان ترافیک مستقیم ج( کاربرانی که گوگل آنالیتیکس نمی
 شودثبت می

کند و به ثبت می -که در باال توضیح دادیم– Mediumو  Sourceاین بخش نیز منبع ورودی سایت را به تفکیک  -2
 دهدصورت جدولی آنها را نمایش می

 

 گوگل آنالیتیکس Real Timeدر گزارش  Contentتوضیح بخش 
دقیقه گذشته کدام  31دهد که کاربران حاضر در سایت طی گوگل آنالیتیکس این موضوع را نشان می Contentبخش 

 توان برای میزان محبوبیت مطالب تازه منتشر شده بهره برد:کنند. از این بخش میصفحات را مطالعه می
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کنند؟ کدام صفحات را مشاهده میاند درصد آنها از دسکتاپ وارد سایت شده 13کاربر فعال در سایت که  38از  -1

 صفحات محبوب و عنوان صفحات را به تفکیک تعداد و درصد کاربران فعال لیست کرده است. URLاین جدول 

 

 گوگل آنالیتیکس Real Timeدر گزارش  Eventsتوضیح بخش 
شود. تعداد دانلود اده میسایت و محتوای تولیدی استف( برای سنجش میزان تعامل کاربران با وبEventsاز رویدادها )

هایی از ایونت ها یک فایل، تعداد کلیک بر روی یک لینک، تکمیل یک فرم، تعداد پخش یک ویدئو و ... همگی مثال
 توان به سادگی داده مرتبط با هرکدام را رصد و ذخیره کرد.هستند که با تعریف آنها می
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تعریف شده است. نحوه ست کردن ایونت ها را در مقاالت بعدی به  Regular Installدر تصویر باال ایونتی با نام  -1
دقیقه گذشته یک  31نفر در  34دهد آن است که از صورت مفصل توضیح خواهیم داد. آنچه تصویر باال به ما نشان می

 یت است.سادرصد تعداد کاربران فعال در وب 2894اند که معادل ایم را تکمیل کردهنفر ایونتی که ما ست کرده

 

 گوگل آنالیتیکس Real Timeدر گزارش  Conversionsتوضیح بخش 
وکار اهمیت دارد. مثال تکمیل یک فعالیت آفالین یا آنالین است که برای موفقیت یک کسب Conversionنرخ تبدیل یا 

های شوند. در نظر داشته باشید که نرختکمیل یک فرم خبرنامه یا خرید یک کاال تحت عنوان نرخ تبدیل شناخته می
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ری وفادار چند سطح تبدیل شدن به یک مشتتبدیل سطوح مختلفی دارند و ممکن است یک کاربر تا زمان تبدیل
(Convert:شود ) 

 
 

های گوگل و ( تعریف شده است. در مقاالت آموزشی آینده به تشریح کامل گلGoalسایت سه گل )برای این وب -1
 Purchase Completedسایت سه گل تعریف شده است: الف( مثال در این وبعنوانپردازیم. بهنحوه ست کردن آنها می

 Entered Checkoutج( Registrationsب( 
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شود و دیتای آن در وکار را کامل کند یک گل تکمیل میکه کاربر هرکدام از مسیر تعریف شده )و دلخواه( کسبهنگامی
های کدام از گلسایت کاربران طی نیم ساعت گذشته هیچشود. در این وبدقیقه گذشته( ظاهر می 31این بخش )طی 

 اند.تعریف شده را تکمیل نکرده

 

 شوند؟( هایی که در گوگل آنالیتیکس رصد میHitانواع درخواست )
که در فضای دیجیتال به –دهد سایت انجام میهایی که یک کاربر در وبها و یا فعالیتاگر بخواهیم تعداد درخواست

Hit زیر  ت دسته کلی به شرحکند به هفگیری میبندی کنیم که گوگل آنالیتیکس نیز آنها را رهرا دسته -معروف هستند
 رسیم:می

کند؛ فارغ از (: هر دفعه که یک کاربر یک صفحه را در مرورگر خود باز میPage view Hitدرخواست بازدید صفحه ) -1
 شودبه گوگل آنالیتیکس ارسال می Hitاینکه قبال در آن صفحه بوده یا نه یک 

(: هر دفعه که یک کاربر صفحه یا مطلبی را داخل یک اپلیکیشن Screen view Hitدرخواست بازدید صفحه نمایش ) -2
توان تشخیص داد که کدام مطلب توسط کاربران بیشترین می Hitشود. با کمک این ارسال می Hitکند یک مشاهده می

 بازدید را داشته است

ن تعامالت شامل کلیک کردن کند. ایسایت را رصد میتعامالت صفحه وب Hit(: این Event Hitدرخواست رویداد ) -3
سایت است. این بخش به نام در یک فرم یا دانلود یک فایل در وببر روی یک لینک، پخش کردن یک ویدئو، ثبت

 شودگیری و ذخیره میصورت جداگانه از تعداد بازدید صفحه اندازه
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ها مربوط به تعامالت و فعالیت Hit(: این Social Interaction Hitهای اجتماعی )های مربوط به شبکهدرخواست -4
 سایتکند. مثال اگر کاربری یک محتوا و یا مطلبی را از روی صفحه وبسایت را رصد میهای اجتماعی بر روی وبشبکه

گذاری در توییتر کلیک کند( به سایت بر روی دکمه اشتراکهای اجتماعی همچون توییتر )بر روی صفحه وبدر شبکه
 شودارسال می Hit اشتراک بگذارد یک

(: تعامالت کاربر در صفحاتی که امکان خریدوفروش وجود دارد E-commerce Hitدرخواست تجارت الکترونیک ) -1
شود. مثال اگر کاربری یک محصول و یا خدمت را سبد خرید خود اضافه کند و یا خرید خود را در رصد می Hitتوسط این 

 شودارسال می E-commerce Hitسایت تکمیل کند یک وب

 دهددهد را گزارش میسایت رخ می(: هرگونه خطا یا کرش که در وبException Hitبروز خطا ) -6

زمانی که یک فعالیت یا درخواست تکمیل شود را (: مدتUser Timing Hitsزمان آن )درخواست کاربر و مدت -1
زمانی که از کلیک بر روی یک شود و یا مدتر بارگذاری میزمانی که یک صفحه یا یک تصویکند؛ مثال مدتگیری میاندازه

 کشد.دکمه تا تکمیل فرایند طول می
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 گوگل آنالیتیکس Audienceآموزش تصویری بخش  -5
وکارها شناخت های مهم و جذاب برای کسبیکی از بخش

مخاطبان است؛ این شناخت در بستر آنالین و با کمک 
ابزارهای تحلیلی همچون گوگل آنالیتیکس به گرفتن از 

ت سایآید. چه کسانی به وبسادگی به دست می
زنند؟ در چه بازه سنی قرار دارند؟ چه سر می

جنسیتی دارند؟ از طریق چه مرورگر و دستگاهی 
زنند؟ از چه کشور و شهرهایی به سایت سر می

هستند؟ پاسخ به تمامی سؤاالت باال به همراه 

تر همگی در گزارش بخش مخاطبان جزئیاطالعات 
(Audiences گوگل در دسترس است که در این بخش قصد )

های داریم به معرفی و بررسی آن بپردازیم. در آموزش
تصویری گوگل آنالیتیکس اصطالحات تخصصی 
به کار رفته که حتما باید با آنها آشنا بود. اگر با 

یم نکاین اصطالحات آشنا نیستید پیشنهاد می
ابتدا بخش اصطالحات گوگل آنالیتیکس در 

 همین کتاب را به خوبی مطالعه کنید.

 

 

 گوگل آنالیتیکس Audiencesمرور کلی گزارش 
دارند که اطالعاتی کلی از گزارش را در نگاه اول ارائه  Overviewهای مختلف گوگل آنالیتیکس قسمتی تحت عنوان گزارش

گذارد. صورت خالصه در اختیار مینیز این خالصه گزاش وجود دارد که اطالعات مفیدی را به Audiences دهد. در بخشمی
 کنیم: های مختلف این گزارش را با هم بررسی میبا کمک تصویر زیر بخش
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 مشاهدهخواهید گزارش آن را اولین گام در تهیه گزارش از گوگل آنالیتیکس مشخص کردن بازه زمانی است که می -1
ای تواند برتوانید بازه دلخواه را انتخاب کنید. این بازه زمانی میشده میکنید. با کلیک بر روی قسمت مشخص

یک روز، یک هفته، یک ماه و یا هر زمان دلخواهی که مدنظرتان است مشخص شود. همچنین بخشی تحت 
اید با مدت زمان مشابه قبلی نی را انتخاب کردهتوانید دیتای بازه زما( وجود دارد که میCompareعنوان مقایسه )

 2121فوریه سال  26آن به راحتی بررسی کنید. همانطور که از تصویر باال مشخص است بازه زمانی انتخاب شده از 
 انتخاب شده است. 2121مارس  4تا 
 

روز انتخاب شده به طور دهد. طبق تصویر در هفت شده نشان میاین بخش تعداد کاربران را در بازه زمانی مشخص -2
های مختلفی توانید متریکاند. در این بخش شما میسایت سر زدهکاربر به وب 611میانگین روزانه حدود دو هزار و 

ها )همانطور که در گوشه سمت راست این بخش را انتخاب و با هم مقایسه کنید. همچنین نحوه نشان دادن داده
 نتخاب شده است.صورت روزانه اشده( بهنشان داده

شود. همانطور که از تصویر مشخص است تعداد کاربرانی که در بازه در این بخش آماری کلی از مخاطبان ارائه می -3
نفر کاربر جدید  618هزار و  16نفر هستند که از این تعداد  611هزار و  18اند معادل زمانی یک هفته به سایت سرزده

اند. بنابراین با تقسیم تعداد سشن ها سشن داشته 111هزار و  21هفته معادل هستند. این تعداد کاربر در طول یک 
رسیم. بازدید صفحات )تعداد صفحاتی که توسط کاربران الود و ریالود شده می 1811به تعداد کل کاربران به عدد 

رسیم. می 4824دد صفحه است. بنابراین با تقسیم تعداد بازدید صفحات به سشن به ع 141هزار و  92است( معادل 
اند. متریک بعدی میانگین مدت زمان سشن ها است صفحه را مشاهده کرده 4824به عبارتی در هر سشن، کاربران 

 41اند معادل دو دقیقه و ثانیه است. به زبان ساده یعنی کاربران هر بار که به سایت سرزده 41که معادل دو دقیقه و 
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درصد بوده  11821( است که این مقدار برای سایت Bounce Rateر نرخ پرش )اند. متریک آخثانیه در سایت مانده
 است. در نظر داشته باشید که طول سشن های تک صفحه معادل صفر ثانیه است.

دهد. چنانچه بر روی هر بخش ماوس را تکان دهیم تعداد این بخش تعداد کاربران و کاربران جدید را نشان می -4
هزار و  16درصد کل کاربران یعنی  8383دهد. همانطور که از تصویر مشخص است معادل یکاربران را به ما نشان م

 کاربر جدید در طول بازه زمانی یک هفته ثبت شده است. 131
دهنده های ارائهعامل و شرکتای زبان کاربران، کشور، شهر، مرورگرها، سیستمنیز خالصه Demographicsبخش  -1

 دهد.ان می( را نشISPخدمات اینترنت )
 

را نیز مشاهده کنید. چون بازه زمانی گزارش را هفت روزه انتخاب  Active Usersتوانید گزارش می Audiencesدر بخش 
ایم، لذا تعداد کاربران با تعداد کاربران فعال برابر است. در توضیح باال آوردیم که کاربر فعال کسی است که در بازه کرده

 هفته( سشنی را ایجاد کرده باشد: زمانی مشخص )در اینجا یک
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 گوگل آنالیتیکس Demographicsبخش  Audiencesبررسی گزارش 
 شود. به تصویر زیر توجه کنید:اطالعات بیشتری از کاربران ارائه می Demographicsدر بخش 
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کاربر  886هزار و  6شود درصد کاربران )که می 31اطالعات حدود  Ageقبل از شروع باید به این نکته دقت کرد که در بخش 

درصد از کاربران موجود بوده است. چنانچه مشخص  43کاربر( و در بخش جنسیت اطالعات  611هزار و  18از تعداد کل 
ای بخش جنسیت اند. برسال بوده 24تا  18درصد کاربرانی که اطالعات سن آنها وجود داشته در بازه سنی  31است حدود 

 نیز به همین ترتیب است.

 

 گوگل آنالیتیکس Geoبخش  Audiencesبررسی گزارش 
یا اطالعات جغرافیایی دو بخش زبان و مکان وجود دارد. در بخش زبان گوگل آنالیتیکس اطالعات خود را  Geoدر بخش 

مچون تعداد کاربران، سشن ها و بانس ریت هایی هکند و دادهاز زبانی که بر روی مرورگر کاربر ست شده است دریافت می
 دهد. به تفکیک زبان کاربر ارائه می
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 صورت نقشه مکانی و جدولیدر بخش لوکیشن نیز پراکندگی جغرافیایی کاربران سایت را در بازه زمانی انتخاب شده به
 دهد:نشان می
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 گوگل آنالیتیکس Behaviorبخش  Audiencesبررسی گزارش 
 New vs Returningهای مهم آن بخش پنج قسمت دارد که یکی از گزارش Behaviorدر حال حاضر بخش رفتار کاربران یا 

یک کوکی  کننداست. همانطور که قبال ذکر شد گوگل آنالیتیکس در مرورگر کاربرانی که برای اولین بار به سایت مراجعه می
کاربری که به سایت سر زده قبال بازدید داشته یا نه. بدین ترتیب است تواند تشخیص دهد که کند و بعد از میست می

د که اند تفکیک کند. در نظر داشته باشیتواند کاربران جدید را از کاربرانی که قبال به سایت آمدهکه گوگل آنالیتیکس می
به عنوان کاربر قدیمی شناخته  دوباره وارد سایت شود  -که بر روی آن کوکی ست شده–کاربر اگر با همان مرورگر قبلی 

شود. روشن است که اگر با یک مرورگر دیگر و با همان دستگاه قبلی خود وارد سایت شود به عنوان یک کاربر جدید می
های مرورگر خود را پاک کند و دوباره به یک سایت سر شود. نکته پایانی این بخش آن است که اگر کاربر کوکیشناخته می

 شود:ل آنالیتیکس به عنوان کاربر جدید تشخیص داده میبزند توسط گوگ
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 گوگل آنالیتیکس Technologyبخش  Audiencesبررسی گزارش 
دهد. زنند را نشان میقرار دارد که مرورگر محبوب کاربرانی که به سایت سر می Browser & OSدر بخش تکنولودی گزارش 

الزم  آیند.صفحات مختلف سایت و مخصوصًا صفحات لند سایت در مرورگرهای مختلف با تفاوتی جزئی به نمایش درمی
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عد نمایش و نظم صفحات است که این نوع صفحات را در تمام مرورگرهای محبوب کاربران تست کرد تا اگر مشکلی از ب
 وجود داشته باشد به سرعت آن را رفع کنیم:
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 گوگل آنالیتیکس Mobileبخش  Audiencesبررسی گزارش 
مثال انعنودهد. بهاند؟ این بخش اطالعات دقیق دستگاه کاربران را ارائه میکاربران توسط چه دستگاهی به سایت وارد شده

اند. اطالعات این تاپ استفاده کردهدرصد آنها از کامپیوتر و یا لپ 61اند بیش از یت سرزدهکاربری که به سا 611هزار و  18از 
های مختلف تست کرد تا مشکلی برای ای داشته و باید سایت و صفحات مهم آن را با کمک دستگاهبخش نیز اهمیت ویژه

 شده آن پیش نیاید:بینیکاربر و مسیر پیش
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 گوگل آنالیتیکس Benchmarkingخش ب Audiencesبررسی گزارش 
های ها فراهم کرده است که بتوانند بدون هزینه عملکرد سایت خود را با سایتگوگل آنالیتیکس این امکان را برای سایت

مشابه دیگر مقایسه کنند. بخش بنچمارکینگ گوگل آنالیتیکس برای همین منظور طراحی شده است. همانطور که از تصویر 
ت ابتدا باید متریک دلخواه خود را وارد کنید که در این بخش سشن و در کنار آن نیز بنچمارک سشن زیر مشخص اس

 Verticalصورت عمودی یا انتخاب شده است. در ردیف باالی همین قسمت سه گزینه وجود دارد: الف( تفکیک صنعت به

Industryهای خود را دارند. شما باید کدام زیرمجموعه فرد وجود دارد که هرصورت پیش: در این بخش چندین گزینه به
 Sportsصنعتی را انتخاب کنید به که صنعت حوزه فعالیتتان بیشترین شباهت و نزدیکی را داشته باشد. ما در این بخش 

 ایمرا انتخاب کرده

ها بندیدر بین دسته کنیم.: در این بخش منطقه و کشور مورد نظر را انتخاب میCountry / Regionب( منطقه / کشور یا 
 های مختلف آن نیز وجود داردکشور ایران و استان

صورت روزانه دارید این : نسبت به تعداد سشن هایی که بهSize by daily sessionsج( اندازه تعداد سشن های روزانه یا 
 شن قرار داردس 999تا چهار هزار و  1111فرد این عدد بر روی صورت پیشبخش را نیز انتخاب کنید. به

 ای از عملکرد شما درشود که مقایسهپس از اعمال این تنظیمات نمودار و جدولی مانند تصویر زیر به شما نمایش داده می
ا هدهد و همانند سایر گزارشتری را ارائه میتان است. جدول این بخش اطالعات کاملوکارهای مشابهبخش سشن و کسب

دهد که عملکرد شما نسبت به های سبز رنگ نشان میشده است. فلشتشکیل Behaviorو  Acquisitionاز دو بخش 
 کند:های قرمز عکس آن را بازگو میوکارهای مشابه بهتر بوده و فلشکسب
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 گوگل آنالیتیکس Users Flowبخش  Audiencesبررسی گزارش 
ه ورود آنها به سایت و تعامالتشان با سایت را نشان یا نقشه راه کاربران اطالعات مفیدی از نحو Users Flowبخش جالب 

انتخاب شده است. همانطور که  Countryخواهید رصد کنید را وارد کنید. در تصویر زیر دهد. برای شروع متریکی که میمی
متحده در بازه زمانی انتخاب شده بیش از هشت هزار سشن داشته است. سایت از کشور ایاالتمشخص است وب

هزار سشن  22متحده به همراه سایر کشورها همچون هند، انگلستان، کانادا، اسپانیا و سایر کشورها در مجموع تایاال
هزار سشن  13هزار سشن معادل  22اند. همچنین از تعداد ( سایت وارد شدهHomeهزار آن به صفحه اول ) 13اند که داشته

سایت و اینکه از چه اند. مراحل بعدی تعامالت کاربران با وبشدهاند و از سایت خارج آن از ادامه مسیر منصرف شده
مراحل بعدی آن را نیز  Step+توان با کلیک بر روی دکمه اند در ادامه این نقشه ارائه شده که میصفحاتی بازدید کرده

 مشاهده کرد:
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 گوگل آنالیتیکس Acquisitionآموزش تصویری بخش  -6
تواند به ما آیند میهایی به سایت ما میاطالع داشتن از اینکه کاربران و مخاطبان سایت از چه کانال

سنازی و تقویت مسیرهای ورودی کمک کند. گوگل آنالیتیکس این اطالعات را در ریزی، بهینهدر برنامه
تیم و در این قسننمت دهد. در بخش قبلی به بررسننی نوع مخاطبان پرداخارائه می Acquisitionگزارش 

 شوند را مورد بررسی قرار دهیم.هایی که مخاطبان از طریق آن وارد سایت ما میقصد داریم کانال

 
 Overviewگوگل آنالیتیکس بخش  Acquisitionبررسی گزارش 

ترین قرار دارد که مهم Overviewنیز قسمتی تحت عنوان  Acquisitionهای گوگل آنالیتیکس، در بخش همانند سنایر گزارش
 دهد. به تصویر زیر دقت کنید:صورت یکجا نمایش میسایت به همراه رفتار و نرخ تبدیل آنها را بههای ورودی وبکانال
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هایی که ترافیک به سننمت سننایت ترین کانالای مهمصننورت نمودار دایرهاین بخش به ها ورودی:ترین کانالمهم -1
کند. با تکان دادن ماوس بر روی هر بخش، درصد و تعداد کاربران آن کانال نمایش اند را مشخص میهدایت کرده

زمانی انتخاب شننده را  درصنند ترافیک ورودی سننایت در بازه 9189معادل  Directمثال کانال عنوانشننود. بهداده می
هایی که ازآن جستجوی پولی، سایر کانالنفر بوده است. پس 316هزار و  14جذب کرده اسنت که تعداد آن معادل 

 گوگل آنالیتیکس تشخیص نداده، تبلیغات بنری، افیلیت، جستجوی ارگانیک و ترافیک ارجاعی قرار دارد.
انتخاب شده است. در قسمت باالی نمودار  Ecommerceنه فرد گزیصورت پیشدر این گزارش به نرخ تبدیل: -2

( Goalsهایی )گل Ecommerceجای توان بهقرار دارد که از این بخش می Conversionای تحت عنوان ای گزینهدایره
 ایم را انتخاب کرد. که قبال ست کرده

 
ها به ل تقسیم تعداد تراکنش( معادEcommerce Conversion Rateاصطالح نرخ تبدیل تجارت الکترونیک )

 تعداد سشن ها است.
  

 

 معادل تعداد کل خریدهای تکمیل شده در سایت است ( Transactionاصطالح تراکنش )

توان تشنخیص داد که بیشترین نرخ تبدیل مربوط به روز طبق تعاریف باال و نگاهی به نمودار خطی این بخش می
سشن در این روز  111دهد که از هر درصد است. این عدد نشان می 1848 بوده که معادل 2121مارس سال  12جمعه 
 سشن آنها به خرید تبدیل شده است. 181حدود 
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بندی کرده اسنت. در این بخش مشنخص است که از ها را به ترتیب اهمیت دسنتهتعداد کانال Acquisitionبخش  -3
صننورت مسننتقیم وارد کاربر آن به 316هزار و  14معادل  کاربر( 696هزار و  14تعداد کل کاربران در این بازه زمانی )

هزار و  11کاربر جدید هستند و کل کاربران  661هزار و  12اند. همچنین از بین تعداد کل کاربران، معادل سایت شده
 Behaviorاند. توضیحات بانس ریت، پیج به سشن و میانگین طول سشن ها که در بخش سنشن ایجاد کرده 388

ز واضنح هسنتند. چنانچه با این اصنطالحات آشننا نیستید به بخش اصطالحات رایج گوگل آنالیتیکس در آمده نی
 همین کتاب مراجعه کنید.

تعداد کل خریدهای تکمیل شده در سایت است و منظور  Transactionدر قسمت باال گفتیم که منظور از  نرخ تبدیل: -4
ها به تعداد کل سشن ها است. میانگین نرخ تبدیل کل تراکنش نیز تقسنیم تعداد Ecommerce Conversion Rateاز 

 دالر ثبت شده است. 911هزار و  4تراکنش و درآمد ایجاد شده برابر  91ها معادل درصد، تعداد تراکنش 1812

 

 All Trafficگوگل آنالیتیکس بخش  Acquisitionبررسی گزارش 
های مختلف در گزارش این بخش ارائه شنننده اسنننت که در ادامه قسنننمتهای آمار دقیق تعداد ترافیک ورودی از کانال

 کنیم:مختلف آن را با هم بررسی می
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توان این متریک را تغییر داد و همچنین ( است. میUsersمتریکی که برای این بخش انتخاب شده تعداد کاربران ) -1
ن با توان داده شده به تفکیک روز بوده و میدر بخش روبروی آن متریکی دیگر برای مقایسه انتخاب کرد. آمار نشا

 تکان دادن ماوس بر روی قسمت دلخواه نمودار، تعداد دقیق کاربران در آن بازه زمانی را تشخیص داد.
د توانیبندی ایجاد کرده اسننت. شننما نیز میهای ورودی دسننتهفرد برای کانالصننورت پیشگوگل آنالیتیکس به -2

 111ها ت گوگل آنالیتیکس ایجاد کنید، در نظر داشنته باشنید سقف تعداد این کانالهای سنفارشنی برای اکانکانال
 کانال است؛ در ادامه نحوه ساخت کانال سفارشی را توضیح خواهیم داد.

بخش سنومی که در تصویر باال مشخص شده مربوط به بخش کانوردن است که توضیحات آن در باال ارائه شد. در  -3
هایی که قبل ست هر کدام از گل Ecommerceجای توانید بهمی Conversionمنوی کشویی نظر داشنته باشنید که از 

 اید را انتخاب کنید.کرده

 
 

 (Custom Channel Groupingنحوه ساخت کانال سفارشی )
 ( وارد شویدAdminوارد اکانت گوگل آنالیتیکس شده و به بخش ادمین ) -1
 خواهید این تغییرات در آن لحاظ شود را انتخاب کنیدکه می View، آن Viewدر بخش  -2
 کلیک کنید Custom Channel Groupingبر روی  PERSONAL TOOLS & ASSETSدر بخش  -3
 کلیک کنید NEW CHANNEL GROUPING+بر روی عبارت  -4
 نام دلخواه را برای گروه جدید انتخاب کنید -1
 یدکلیک کن Define a new channel+بر روی عبارت  -6
 برای کانال جدید اسمی انتخاب کنید -1
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 ها به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند:های کانال جدید را تعریف کنید؛ این ویژگیویژگی -8
 ( انتخاب کنیدDimensionاز اولین منوی کشویی یک ُبعد ) -
 ( انتخاب کنیدOperatorاز دومین منوی کشویی یک عامل ) -
 Source contains plus.google.com   مثالعنوانخواهید را وارد کنید، بهمیدر قسمت متنی، مقداری که  -
 کلیک کرده و ردیف جدیدی ایجاد کنید ORو  ANDدر صورت نیاز بر روی کلمات  -
 های اضافی را ایجاد و تعریف کنیدکانال -9
 های اضافی را مشخص کنیدبا درگ کردن اولویت کانال -11
 ( کلیک کنید.Save)در نهایت بر روی دکمه ذخیره  -11

 

 Source / Mediumگوگل آنالیتیکس بخش  Acquisitionبررسی گزارش 
ترافیک  Acquisitionاصنطالحات رایج گوگل آنالیتیکس سنورس و مدیوم را توضیح دادیم. این بخش از گزارش  بخشدر 

درصند از ترافیک ورودی سایت در بازه  91891مثال عنواندهد. بهورودی سنایت را به تفکیک سنورس و مدیوم نشنان می
اند؛ گوگل آنالیتیکس مدیوم این ترافیک را نتوانسته ( به سایت وارد شدهDirectصورت مستقیم )زمانی مشنخص شنده به

رار داده شده است؛ مثال اگر کاربری بر روی لینکی از سایت شما کلیک کند ق Noneتشنخیص دهد بنابراین مقابله آن کلمه 
ست نشده باشد، گوگل آنالیتیکس  UTMاف که بر روی آن لینک دیکه در یک اپلیکیشنن قرار داده شده و یا یک فایل پی
 قادر نخواهد بود مدیوم این لینک را تشخیص دهد.
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 Google Adsگوگل آنالیتیکس بخش  Acquisitionبررسی گزارش 
شده است. با امکانی که گوگل آنالیتیکس فراهم آورده وکارها امری شناختهتبلیغات گوگل ادز امروزه برای بسیاری از کسب

توان اکانت گوگل ادز را به گوگل آنالیتیکس لینک کرد و دیتای گوگل ادز را در پنل گوگل آنالیتیکس مشننناهده کرد. به می
 ر زیر دقت کنید:تصوی
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مثال کمپین شنننماره یک عنوانشنننود. بههنای فعال گوگل ادز نمایش داده میدر این بخش ننام و آی دی کمپین -1
ها درصد از کل تعداد کلیک 1881کلیک در بازه زمانی مشنخص شده داشته است که این مقدار معادل  422یوتیوب 

شننود که برای بلغ هزینه شننده برای هر تبلیغ نشننان داده میم Costهای تبلیغاتی اسننت. در بخش بر روی کمپین
( اسنننت که میانگین هزینه Cost-per-click) CPCدالر بوده اسنننت. گزیننه بعدی  114کمپین اول این مبلغ معنادل 

دالر برای هر تبلیغ است. سایر  1814دهد؛ برای تبلیغ اول این مبلغ معادل پرداخت شنده برای هر کلیک را نشان می
اصننطالحات رایج گوگل آنالیتیکس( و در اینجا نیز با همان  بخشایم )طالحات این بخش را قبال توضننیح دادهاصنن

 کنیم.از توضیح مجدد آنها خودداری می کتابچهاند لذا به خاطر طوالنی نشدن مفهوم به کار رفته

 

 نحوه لینک کردن گوگل آنالیتیکس و گوگل ادز
 گوگل آنالیتیکس ابتدا وارد اکانت گوگل آنالیتیکس شده و به بخش ادمین برویدبرای لینک کردن گوگل ادز به  -1
 Google Adsهای آن قرار دارد که یکی از زیرمجموعه PRODUCT LINKINGعبنارتی تحنت عنوان  Propertyدر بخش  -2

Linking  است. با کلیک بر روی این بخش وارد صفحهGoogle Ads Linking شویدمی 
 کلیک کنید NEW LINK GROUP+حال بر روی عبارت   -3
 کلیک کنید« ادامه»خواهید به آنالیتیکس وصل کنید را انتخاب کرده و بر روی اکانت گوگل ادزی را که می -4

هستید، آن اکانت )به همراه تمامی اکانت های زیرمجموعه( را  «Google Ads Manager»چنانچه دارای اکانت 
 انتخاب کنید
کلیک « Manager account»خواهید تنها بخشی از اکانت ها را به آنالیتیکس متصل کنید بر روی بخش یچنانچه م

کلیک کرده و تمام  All Linkableتوانید بر روی عبارت کرده و سپس اکانت دلخواهتان را انتخاب کنید. همچنین می
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به گوگل آنالیتیکس متصل شوند را از  خواهیدهایی که نمیهای گوگل ادز را انتخاب کنید سپس اکانتاکانت
 حالت انتخاب خارج کنید

 را وارد کنید« Link Group Title»عنوان لینک گروه  -1
خواهید وصل کنید ها که می Viewروشن قرار دارد، دکمه هر کدام از  –ها دکمه خاموش  Viewدر جلوی هر کدام از  -6

 را روشن کنید
را فعنال کنید تا اطالعات مازاد این بخش نیز در  Google Display Network Impression Reportingتوانیند گزیننه می -1

 دلخواه قابل مشاهده باشد Viewگوگل آنالیتیکس برای 
صورت خواهید فرایند لینک دهی بهاید یا میرا فعال کرده auto-tagging in your Google Ads accountsچنانچه گزینه  -8

توانید بفهمید زمانی که ش را بدون تغییر رها کنید. با فعال کردن این بخش میخودکار آن را فعال سازد، این بخ
 دهد.شود چه کارهایی انجام میکند و وارد سایت میکاربر بر روی تبلیغ گوگل شما کلیک می

الزم  صورت دستی این کار را انجام دهیددهد اما چنانچه تمایل دارید بهرا پیشنهاد می auto-taggingگوگل گزینه 
 است مسیر زیر را طی کرده و بر روی 

Advanced settings => Leave my auto-tagging settings as they are .کلیک کنید 
 کلیک کنید. Link Accountsدر نهایت بر روی عبارت  -9

 
 Search Consoleگوگل آنالیتیکس بخش  Acquisitionبررسی گزارش 

گوگل آنالیتیکس باید این دو را به هم متصننل کرد. در ادامه این بخش نحوه های سننرچ کنسننول در برای دریافت گزارش
 دهیم. به تصویر زیر دقت کنید:اتصال سرچ کنسول به آنالیتیکس را توضیح می
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در سنتون اول لندینگ پیج ها مشنخص شده است. در نظر داشته باشید در اینجا لندینگ پیج به معنای صفحاتی  -1

شود. به زبان ساده یعنی اولین صفحه از سایت شما که کاربر وارد آنها وارد سنایت شما می اسنت که کاربر از طریق
بار در معرد دید کاربران  681هزار و  434طور که از تصنویر مشنخص است صفحه شماره اول شنود. همانآن می

سیم کردن تعداد کل کلیک بار بر روی این نتایج کلیک شده است. با تق 866قرار گرفته است که معادل یک هزار و 
درصد  1843اولین صفحه معادل  CTRرسیم. ( میClick Through Rate) CTRبه شاخص  111بر روی ایمپرشنن ضربدر 
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 Averageبار ایمرشنن این صفحه کمتر از نیم بار بر روی آن کلیک شده است. اصطالح بعدی  111اسنت یعنی از هر 

Position مثال عنوانای دارد. بهیانگین این صفحه در نتایج جستجوی گوگل چه رتبهطور مدهد بهاست که نشان می
گوگل، میانگین رتبه این  1گوگل را داشننته باشنند و برای عبارت دیگر رتبه  3اگر صننفحه شننما برای یک عبارت رتبه 

 ایم.خواهد بود. سایر اصطالحات را قبال توضیح داده 1صفحه در نتایج گوگل معادل 

 

 های گوگل سرچ کنسول در پنل گوگل آنالیتیکس باید مراحل زیر را طی کنید:ده از گزارشبرای استفا

 وارد اکانت گوگل آنالیتیکس خود شوید -1
خواهید سنرچ کنسنول به آن وصل شود را انتخاب کنید )در صورتی که که می Propertyبه بخش ادمین پنل رفته و  -2

 دارید( Propertyبیش از یک 
 کلیک کنید Property Settingsبر روی  Propertyدر ستون  -3
وب  URLبرسید. در این قسمت باید  Search Console Settingsبه سنمت پایین، صفحه را اسکرول کنید تا به بخش  -4

توانید در آن دهد سنایت شنما در سنرچ کنسول اعتبار سنجی شده و میسنایتتان را مشناهده کنید که نشنان می
کنید الزم اسنت ابتدا سایتتان را به وب سنایتتان را مشناهده نمی URLتغییراتی ایجاد کنید. چنانچه در این بخش 

این مراحل را به صورت تصویری « کنسولآموزش تصویری نصب گوگل سرچ »سرچ کنسول اضافه کنید. در بخش 
 ایم.توضیح داده

 ها را در آن مشاهده کنید، انتخاب کردهخواهید گزارشکه می Viewآن  Search Consoleدر بخش  -1
 ( کلیک کنیدSaveدر نهایت بر روی دکمه ذخیره ) -6
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گوگل آنالیتیکس تنها مربوط با یک سنایت است و بلعکس یعنی هر سایت می تواند تنها یک  Propertyهر  نکته:
Property داشته باشد 

 

وکارها بوده و دهند همیشه چراغ راه توسعه کسبشنناخت رفتار کاربران و واکنشی که به محصوالت و خدمات نشان می
ا تر و منطبق بگیرند روز به روز محصوالت خود را بهینهتیم توسنعه همواره تالش کرده با بازخوردهایی که از مشنتریان می

. ابزار گیردتر صورت میسنتر آنالین رصد کردن رفتار مخاطبان بسیار راحتنیاز مصنرف کنندگان طراحی و ارائه کنند. در ب
دهد که قصننند داریم در این خود، اطالعات دقیقی از بازخورد رفتار کاربران ارائه می Behaviorگوگنل آنالیتیکس در گزارش 

 جزئیات آن را مورد بررسی قرار دهیم. بخش

 

 Overviewش گوگل آنالیتیکس بخ Behaviorبررسی گزارش  -7
 Overview)رفتار کاربران( گوگل آنالیتیکس در قسمت  Behaviorهای گزارش ترین بخشای از مهمخالصه
اند؟ و اند؟ ابتدا به کدام صفحات وارد شدهشنود. کاربران چه تعداد صنفحاتی را مشاهده کردهارائه می

اند؟ برای پاسننخ به اختهاند؟ چه مدت به مطالعه صننفحات پردسننپس از کدام صننفحات خارج شننده
 همراه ما باشید: این بخشسؤاالتی از این دست تا پایان 
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توانید این متریک را تغییر دهید؛ سایر اند. شما میست شده Pageviewsفرد بر روی در این قسمت متریک پیش -1

 Avg. Timeسایت هستند )وبزمانی که کاربران در صفحه (، میانگین مدتExit%ها شامل درصد خروج )این متریک

on Page(نرخ پرش ،)Bounce Rateو بازدید صنفحه منحصنربه )( فردUnique Pageviews هسنتند. برای مقایسه نیز )
طور که از تصویر مشخص است روند خطی بازدید توانید یک متریک دیگر برای این قسمت انتخاب کنید. همانمی

 مشاهده است.( به تفکیک روز قابل2121مارس  14مارس تا  8صفحات برای بازه زمانی انتخاب شده )
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شود، در این قسمت ارائه شده است. هایی که برای بررسی رفتار کاربران در این بخش استفاده میدیتای متریک -2
صفحه آن  312هزار و  41صفحه دیده شده که  611هزار و  11طور که مشخص است در بازه زمانی یک هفته همان

 12811اند و نرخ پرش ثانیه بر روی صفحات وقت گذاشته 13طور میانگین کاربران فرد بوده است. بهمنحصربه
درصد است. تفاوت بانس ریت و درصد خروج را در  23894( نیز Exit%اند. درصد خروج از صفحه )درصد داشته
 ایم.توضیح داده بخشادامه این 

 
خروج از صفحه( تقسیم بر )تعداد بازدید صفحه( برای  این درصد حاصل )تعداد (:Exit%درصد خروج )

دهد که کاربران چقدر از آن صفحه خارج یک صفحه و یا صفحات بیشتر است. این شاخص نشان می
 اند.اند و سایت را ترک کردهشده

 
(، بازدید از صنننفحات Page(، صنننفحه )Site Contentاین بخش دارای چهار قسنننمت اسنننت: محتوای سنننایت ) -3

(Pageviews( و درصنند بازدید از صننفحات )% Pageviews در بخش محتوای سننایت نیز .)گزینه وجود دارد که با  1
شود. به عنوان مثال در بخش محتوای سایت گزینه صفحه انتخاب هر کدام جزئیات آن بخش در جدول نمایان می

زمان یک هفته که در طول مدت ایهای مهم به ترتیب تعداد بازدید صفحهانتخاب شنده اسنت و لیسنت صنفحه
بار بوده است که معادل  481هزار و  14تعداد بازدید صفحات  Home/ شده است. برای صفحه اند مشنخصداشنته
 درصد از کل تعداد بازدید صفحات است. 21822
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 Site Contentگوگل آنالیتیکس بخش  Behaviorبررسی گزارش 

( وجود دارد که رفتار کاربران در All Pagesبخشی تحت عنوان تمام صفحات )در گزارش محتوای سنایت گوگل آنالیتیکس 
فرد این بخش بر روی بازدید صننفحه قرار دارد که دهد. متریک پیشسننایت و بازدید از صننفحات متخلف را نشننان می

 توان آن را تغییر داد:می
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دهد. برای این صورت نمودار خطی نشان میبهبخش اول آمار متریک انتخاب شده )در اینجا بازدید از صفحات( را  -1

 ای نیز انتخاب کرد.توان یک متریک مقایسهمتریک می
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جزئیات اطالعات رفتار کاربران برای تمامی صنفحات در جدول این بخش ارائه شنده اسنت. ستون اول صفحات با  -2
بازدید  481هزار و  14ی یک هفته سایت در بازه زمان Homeبازدید باال را لیسنت کرده است. به عنوان مثال صفحه 

زمانی که کاربر بر روی صفحه فرد بوده است. میانگین مدتبازدید آن، یونیک و منحصنربه 111هزار و  11داشنته که 
اند که این نفر از طریق صفحه نخست به سایت وارد شده 99هزار و  11ثانیه بوده اسنت. معادل  29دقیقه و  1بوده 

درصد و نرخ  12824د کل ورود کاربران به سنایت بوده اسنت. نرخ پرش صننفحه نخست درصن 18888عدد معادل 
 درصد بوده است. 41836خروج از آن 

 
 (Exit%) ( با درصد خروج از صفحات سایتBounce Rateتفاوت نرخ پرش )

 کنیم.های آنها از یک مثال ساده استفاده میبرای درک این مفاهیم و تشخیص تفاوت

 شود: سشن ایجاد می 1شما تنها سه صفحه الف، ب و ج دارد و در یک روز در سایت تنها  فرد کنید سایت

 خروج صفحه ج  صفحه الف  صفحه ب  شنبه:

 خروج صفحه ب  یکشنبه:

 خروج صفحه ب  صفحه ج  صفحه الف  دوشنبه:

 خروج صفحه ج  شنبه:سه

 خروج صفحه الف  صفحه ج  صفحه ب  چهارشنبه:

 شود:خ پرش به شرح زیر محاسبه میخروج از صفحات سایت و نر درصد 
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 درصد خروج از سایت:

 سشن رخ داده است( 1سشن ثبت شده است، خروج از صفحه الف در  3درصد )صفحه الف در  33 صفحه الف:

 سشن رخ داده است( 2سشن ثبت شده است، خروج از صفحه ب در  4درصد )صفحه ب در  11 صفحه ب:

 سشن رخ داده است( 2سشن ثبت شده است، خروج از صفحه ج در  4درصد )صفحه ج در  11 صفحه ج:

 

 نرخ پرش:

ای نبوده بنابراین سنشنن با صفحه الف شروع شده است، اما این سشن، یک سشن تک صفحه 1درصند ) 1 صففحه الف:
 شود(نرخ پرشی ثبت نمی

سشن با صفحه ب شروع شده است، که  3درصد )نرخ پرش از درصد خروج از صفحه کمتر است، چراکه  33 صفحه ب:
 سشن پرش داشته است(  3تنها یکی از این 

 سشن با صفحه ج شروع شده و سپس کاربر از سایت خارج شده است( 1درصد ) 111 صفحه ج:

 

 Landing Pagesگوگل آنالیتیکس بخش  Behaviorبررسی گزارش 
سننایت ای که کاربران از وبکنند. اولین صننفحهسننایت عمل میصننفحات لندینگ به عنوان دروازه ورود کاربران به وب

شنوند. مسیری که در تصویر زیر نشان داده گذاری می( نامLanding Pagesکنند به عنوان صنفحات لندینگ )مشناهده می
 دهد:بینند را نشان مییهای سایت و صفحاتی که مشده اطالعات مهمی از ورودی
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متریکی که برای این بخش انتخاب شده تعداد کل سشن ها در بازه زمانی یک هفته است که به تفکیک روز نشان  -1

ای نیز توان تغییر داد، همچنین یک متریک مقایسهطور که مشخص است این متریک را میداده شده است. همان
 Entranceتبی دیگری به نام  Exploreر کنار تب ها را با هم مقایسنننه کرد. دتوان انتخاب کرد و دادهدر کننار آن می

Paths صننورت اند را بهترین صننفحات لندی که کاربران مشنناهده کردهتوانیم مهموجود دارد که با انتخاب آن می
 نموداری مشاهده کنیم.
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توانیم می Secondary dimensionترین صفحات لند قرار داده شده است. با انتخاب گزینه در این قسمت لیست مهم -2
یک دایمنشنن دیگر به این بخش اضنافه کنیم. برای هر دایمنشن اطالعات تکمیلی قرار داده شده است. ما در این 

دهیم. کاربرانی که از طریق صننفحه اول به را مورد بررسننی قرار می Homeقسننمت دایمنشننن اول یعنی صننفحه 
 114هزار و  11سشن از کل  99هزار و  11)یعنی  درصد سشن ها 18881اند در یک هفته معادل سایت وارد شدهوب

درصد سشن ها، تحت عنوان سشن جدید )تخمینی از بازدیدکنندگان جدید سایت(  16818اند. سنشن( ایجاد کرده
 118هزار و  1اند معادل سایت وارد شدهثبت شنده اسنت. کاربران جدیدی که برای اولین بار از صنفحه اول به وب

درصد و در  12824درصد کل کاربران جدید یک هفته( است. بانس ریت صفحه نخست معادل  61819کاربر )معادل 
زمان صفحه مشاهده شده است. میانگین مدت 4816هر سنشنن )سشنی که با ورود به صفحه اول ایجاد شده( نیز 

سایت وارد  ثانیه بوده اسنت. در یک هفته گذشنته کاربرانی که از صنفحه نخست به 41دقیقه و  2سنشنن ها نیز 
اند. نرخ تبدیل تجارت دالر درآمد ایجاد کرده 493هزار و  2اند که معادل تراکنش انجام داده 11انند معنادل شنننده

سشن آن  11سنشنن صفحه نخست، در  99هزار و  11درصند بوده اسنت؛ یعنی از  1811نیز الکترونیک این صنفحه 
 دهد.درصد را نشان می 181تراکنش موفق و خرید ثبت شده است که این نسبت عدد 

 

 Exit Pagesگوگل آنالیتیکس بخش  Behaviorبررسی گزارش 
های صنفحات ورود به سننایت )لندینگ پیج ها(، آمار مربوط به صنفحات خروج از سننایت گوگل آنالیتیکس عالوه بر داده

(Exit Pagesرا نیز جمع )آوری می( کند. صنفحات خروجExit Pagesبه زبان سناده آخری )سایت هستند که ن صنفحات وب
 کاربر قبل از خروج از سایت مشاهده کرده است. ساختار این گزارش همچون گزارش صفحات لند است که بررسی کردیم:
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صننورت نموداری قرار دارد که تعداد خروج از صننفحات را به Exitsفرد بر روی صننورت پیشمتریک این بخش به -1
و تعداد بازدید صفحات است که در کنار آن نیز یک متریک  Exitهای این بخش درصد دهد. سایر متریکنشان می
 ای وجود دارد.مقایسه

 6د معادل انسایت خارج شده Homeلیسنت صفحات خروج در این قسمت ارائه شده است. کاربرانی که از صفحه  -2
 شود.ها را شامل میدرصد کل تعداد خروج از سایت 41836کاربر بوده که  861هزار و 

 

 

 Site Speedگوگل آنالیتیکس بخش  Behaviorبررسی گزارش 
آید. تجربه کاربری سایت عاملی شده تا گوگل نیز سنرعت سایت یکی از فاکتورهای مهم در رضایت کاربران به حساب می

 دهد. برایبرای آن قائل شنود. در گزارش این بخش، گوگل آنالیتیکس وضعیت سرعت سایت را نشان میاهمیت زیادی 
صنننفحه نمونه  493کند، برای این بخش تعداد این کار گوگل تعدادی از صنننفحات را عنوان نمونه انتخاب و بررسنننی می

 انتخاب شده است. به تصویر زیر دقت کنید:
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( به ثانیه  Avg. Page Load Time (Sec)بخش بر روی میانگین سرعت الود صفحه ) فرد متریک اینصورت پیشبه -1

ثانیه بوده  3812میانگین سنرعت صفحات سایت معادل  2121مارس  8انتخاب شنده اسنت. به عنوان مثال در روز 
 است.
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 ترین فاکتورهای سرعت سایت نیز در این بخش لیست شده است: مهم -2
 ثانیه 3844(: Avg. Page Load Time (sec)ری صفحات )الف( میانگین سرعت بارگزا

 ثانیه Avg. Redirection Time (sec) :)1811ب( میانگین زمان ریدایرکت شدن صفحه )
 ثانیه Avg. Domain Lookup Time (sec) :)1813ج( میانگین زمان پیدا شدن دامنه )
 ثانیه Avg. Server Connection Time (sec) :)1811د( میانگین زمان اتصال به سرور )

 ثانیه Avg. Server Response Time (sec) :)1814ه( میانگین زمان پاسخ سرور )
 ثانیه Avg. Page Download Time (sec) :)1811ی( میانگین زمان دانلود صفحه )

 

 

صورت (. بهPage( و صفحه)Country(، کشور)Browserدر بخش آخر این گزارش سه تب جداگانه وجود دارد: مرورگر) -3
فرد این گزینه بر روی مرورگر سنت شده است. لیست مرورگرها به تفکیک میانگین سرعت بارگزاری صفحه پیش

از پایین به باال در جدول سنننمت راسنننت این بخش آمده اسنننت. به عنوان مثال در مرورگر اپرا میانگین بارگزاری 
اند را مخاطبان سایت از آنها وارد صفحات شدهثانیه اسنت. تب کشور لیست کشورهایی که  2811صنفحات معادل 

 ها نیز به تفکیک صنننفحات و سنننرعتی که هر کدام دارند آمده اسنننت.ارائنه داده اسنننت و لیسنننت صنننفحنه
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 Eventsگوگل آنالیتیکس بخش  Behaviorبررسی گزارش 
اند را نشان داده صورت نموداری، رویدادهایی که در طول یک هفته گذشته تکمیل شدهبه Eventsاطالعات کلی گزارش 

 ( ست شده باشد. به تصویر زیر نگاه کنید:Eventsاست. برای مشاهده گزارش این بخش الزم است از قبل رویدادها )
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ه است. به عنوان مثال در روز صورت نموداری نشان داده شداند بهدر این بخش تعداد ایونت هایی که تکمیل شده -1
 رویداد تکمیل شده است. 694هزار و  2معادل  2121مارس  8

 18جزئیات ایونت های یک هفته پیش در این بخش ارائه شده است. به عنوان مثال در یک هفته گذشته معادل  -2
( Unique Events) فردایونت منحصربه 683هزار و  11( است که Total Eventsایونت تکمیل شده ) 941هزار و 
تبع آن دهد و به( مبلغی ست نشده لذا این بخش صفر نشان میEvent Valueاند. برای ارزش هر ایونت )بوده

( نیز صفر است. تعداد سشن هایی که در آن حداقل یک ایونت تکمیل شده Avg. Valueمیانگین ارزش ایونت )
(Sessions with Event نیز معادل )نت بوده است. تعداد هر ایونت تکمیل شده در هر سشن ایو 122هزار و  3
(Events / Session with Event نیز معادل )ایونت است. 1838 

 ترین ایونت ها و دسته آنها لیست شده است.در قسمت پایین این گزارش نیز مهم
 

 گوگل آنالیتیکس Conversionآموزش تصویری بخش  -8
ها برای بازاریابان و تیم ترین گزارشگوگل آنالیتیکس از مهم Conversionهای بخش تبدیل یا گزارش

توان عملکرد شرکت و میزان موفقیت آید. چرا که با رصد کردن این بخش میتوسعه به حساب می
آن در دستیابی به اهداف تعیین شده را مورد ارزیابی قرار داد. برای کار با این بخش ابتدا الزم است 

آنالیتیکس تعیین شوند که در این گزارش ابتدا به آن خواهیم پرداخت و در ( گوگل Goalsاهداف )
 کنیم.های گزارش کانوردن را با هم بررسی میترین قسمتادامه گزارش مهم
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 ( گوگل آنالیتیکسGoalsاهداف )
کار  اند بهانجام داده های گوگل آنالیتیکس برای تشخیص آنکه کاربران، به چه میزان اقدامات مورد نظر ما در سایت راگل
افتد. خرید کردن در سایت )برای ( اتفاق میConversionرود و زمانی که آن اقدامات را انجام دادند یک تبدیل )می

(ها Goalهایی از گل )گویند( مثال( یا تکمیل یک فرم مشاوره )که در بازاریابی به آن لید میEcommerceهای سایت
 ها در بازه زمانی دلخواه را رصد کنید.توانید آمار دقیق گلمیهستند که با تعریف آنها 

 

 وکارصورت آنالین یا آفالین که برای کسبتکمیل یک کار یا فعالیت توسط مخاطب به (:Conversionتبدیل )
 اهمیت دارد

 

 کنند؟چگونه کار می ( Goalsاهداف )
توان برای موارد زیر تعریف کرد: صفحاتی خاص ها را میشوند. گلپیکربندی و تعریف می Viewها در سطح اهداف یا گل

زمانی در سایت کنند، چه مدتبینند، چه تعداد از صفحات را در هر سشن مشاهده مییا صفحاتی که کاربران می
در نظر گرفت، لذا با تکمیل هر گل، توان ارزش پول کنند. برای هر گل می(هایی که تکمیل میEventمانند و رویداد )می

 کند.گوگل آنالیتیکس مقدار درآمد دالری که تکمیل این گل به همراه داشته را محاسبه می
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 گوگل آنالیتیکس ( Goalsانواع اهداف )
 گیرند:ها یا اهداف گوگل آنالیتیکس در یکی از چهار مورد زیر قرار میگل

 مثال توضیح نوع گل

 (Destinationمقصد )
زمانی که بخش خاصی از 

 سایت الود شودوب

پس از تکمیل فرم 
درخواست مشاوره صفحه 

ممنون که این فرم را »
، الود «تکمیل کردین

 شودمی

 (Durationزمان )مدت
زمان خاصی سشن به مدت

برسد و یا بیشتر از آن 
 باشد

دقیقه یا بیشتر کاربر در  11
 صفحه پشتیبانی بماند

صفحه در هر سشن  تعداد
(Page/Screen per 

Session) 

کاربر تعداد مشخصی از 
صفحات سایت را مشاهده 

 کندمی

سایت الود صفحه وب 1
 بشود

 (Eventرویداد )
اقدامی که به عنوان ایونت 

تعریف شده، انجام 
 شودمی

کلیک بر روی تبلیغ، پخش 
 کردن ویدئو و ...

گوگل آنالیتیکس  Conversionمفهوم کانوردن آشنا شدیم به بررسی گزارش مهم های گوگل آنالیتیکس و حال که با گل
 پردازیم.می
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 Goals گوگل آنالیتیکس بخش  Conversionبررسی گزارش 
که در ادامه  Multi Channel Funnelو  Goals ،Ecommerceدر بخش کانوردن سه گزارش مهم قرار داده شده است، گزارش 

کنیم. مسیر دسترسی به گزارش اهداف آنالیتیکس در تصویر زیر مشخص است. ابتدا بخش هر کدام را تشریح می
Overview کنیم:را بررسی می 
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« Goal Option»ایم را انتخاب کنیم. در بخش باال قسمتی تحت عنوان ابتدا الزم است گلی که قبال تعریف کرده -1
متریک  Overviewدهد. در بخش های تعریف شده در گوگل آنالیتیکس را نشان میگلوجود دارد که لیست 

دهد. همانند های تکمیل شده را نشان میتنظیم شده است که تعداد کل گل Goal Completionفرد بر روی پیش
 ر انتخاب کرد.توان گل دلخواه را برای مقایسه بهتای نیز وجود دارد که میها یک متریک مقایسهسایر گزارش

گل  939طور که مشخص است تعداد دو هزار و صورت جدولی در این بخش ارائه شده است. همانتر بهآمار دقیق -2
تکمیل شده است. چون برای تکمیل گل در بخش تنظیمات ادمین  2121مارس  26تا  2121مارس  21در بازه زمانی 

( های تکمیل شده صفر است. نرخ تبدیل گل Goal Value( انتخاب نشده است مقدار ارزش گل )Valueارزشی )
(Goal Conversion Rate معادل )( تقسیم بر 2939های تکمیل شده )درصد است که حاصل تقسیم تعداد گل 11814

درصد  33811( در اینجا معادل Total Abandonment Rate( است. نرخ کل ترک هدف )11243تعداد کل سشن ها )
هایی محاسبه اشید که نرخ ترک هدف معادل معکوس نرخ تبدیل نیست و تنها برای گلاست. در نظر داشته ب

شود که برای آنها قیف تعریف شده باشد. نرخ کل ترک هدف حاصل کل ترک هدف در قیف  تعریف شده می
 است. اند( هایی که در قیف فروش آغاز شدهها) گلتقسیم بر کل گل

 دو تب در نظر گرفته شده است:  Goalsبرای این بخش  -3
دهد لیستی از صفحات سایت را نشان می :  (Goal Completion Locationهدف تکمیل شده است ) -جایی که گل 

 که در آن کاربر گل تعریف شده را تکمیل کرده است
اند ایت وارد شدهدر این بخش منبع ترافیک و کانالی که از طریق آن به س :  (Source / Mediumسورس / مدیوم )

 اند لیست شده استو گل مورد نظر ما را تکمیل کرده
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 انتخاب سگمنت در گوگل آنالیتیکس
ن توان از آها میهای گوگل آنالیتیکس بخشی به عنوان سگمنت وجود دارد که برای سفارشی تر کردن گزارشدر گزارش

قرار داده شده  All Usersفرد بر روی تمام کاربران استفاده کرد. همانطور که در تصویر زیر مشخص است سگمنت پیش
توان یک یا چند گزینه برای مقایسه بهتر شود. مییر باز میاست. با کلیک بر روی این بخش لیستی همانند تصویر ز 

(، سگمنت دلخواه و کاستومایز شده خود را New Segmentتوان با کلیک بر روی سگمنت جدید )انتخاب کرد؛ همچنین می
گالری سگمنت  ( وجود دارد که با انتخاب آن بهImport from galleryانتخاب کنید. همچنین بخشی با نام ورود از گالری )

توانید از بین آنها به دلخواه انتخاب کنید. کنید و میاند دسترسی پیدا میهای انتخاب شده که به اشتراک گذاشته شده
تان را توان سگمنت سفارشی( قرار داده شده است که میShare Segmentبخشی نیز برای به اشتراک گذاشتن سگمنت )

 گذارید.در گالری گوگل سلوشن به اشتراک ب
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 Funnel Visualization گوگل آنالیتیکس بخش  Conversionبررسی گزارش 
شود. برای اینکه ( نمایش داده میFunnel Visualizationصورت قیف )ها و مسیر طی شده کاربران بهدر این بخش داده

ها گزینه قیف و مراحلی که دارد را فعال و گلصورت قیفی نمایش داده شوند الزم است ابتدا در بخش تعریف ها بهداده
 های بعدی به آن خواهیم پرداخت. به تصویر زیر دقت کنید:تعریف کنیم که در گزارش
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 Goal 1: Purchaseکنیم. در تصویر باال گل انتخاب شده بر روی همانند بخش قبلی ابتدا گل مورد نظر را انتخاب می -1

Completed  درصد از کسانی که به  1881دهد درصد بوده است که نشان می 1881قرار داده شده که نرخ تبدیل آن
صورت اند. بازه زمانی یک هفته برای این گل بهاند، گل را تکمیل کردهاند و آن را مشاهده کردهاین گل رسیده

 روزانه و نموداری نشان داده شده است.
دهد. گل شماره یک در ها را در بازه زمانی انتخابی نمایش میشده است که دادهاین بخش مربوط به قیف تعریف  -2

اند. در مرحله اول که کاربران درصد آنها قیف تعریف شده را تکمیل کرده 18811سشن تکمیل شده که معادل  322
کاربر در همین مرحله از  119اند که یک هزار و کاربر وارد شده 112کنند یک هزار و اطالعات حساب خود را وارد می

اند. منبع ترافیک کاربران رفته Billing and Shippingنفر نیز به مرحله بعدی تحت عنوان  663اند و فانل خارج شده
 شده است. اند در هر مرحله مشخصورودی و نیز صفحاتی که از آن خارج شده

 

 Goal Flow گوگل آنالیتیکس بخش  Conversionبررسی گزارش 
( Funnel Visualizationصورت قیف )ها به( نیز همانند گزارش نمایش دادهGoal Flowگزارش جریان منتهی به هدف )در 

 الزم است در تعریف گل، گزینه قیف و مراحل آن نیز تعریف شود. به تصویر زیر توجه کنید:
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ینه بر روی منبع ترافیک تنظیم شده فرد این گز صورت پیشکنیم. بهمتریک مورد نظر را در این بخش انتخاب می -1
( به فانل )قیف( تعریف Directصورت مستقیم )کاربر به 111است. در تصویر باال مشخص است که تعداد یک هزار و 

نفر بتوانند  211اند. این منبع ترافیک در کنار سایر منابع همچون سرچ گوگل باعث شده تا دو هزار و شده  وارد شده
نفر نیز در  211ما را تکمیل کنند. هزار نفر از این تعداد به مرحله بعدی فانل وارد شده و یک هزار و مرحله اول فانل 

اند. همانطور که از تصویر نیز مشخص است هر کدام از این این مرحله از فانل خارج از ادامه مسیر منصرف شده
اند نرخ تبدیل نهایی و خرید محصول را نهایی کردهمراحل نرخ تبدیلی دارند و کاربرانی که مرحله آخر را تکمیل کرده 

ای وجود دارد که مربوط به دندهترین نرخ تبدیل است. در کنار منبع ترافیک آیکون چرخفانل محسوب شده و مهم
سازی کردن متریک انتخاب شده است. در جدول پایین نمودار جریان نیز، سشن هر کدام از منابع ترافیک به سفارشی
 مراحل فانل قابل مشاهده است.تفکیک 

 

 Ecommerce گوگل آنالیتیکس بخش  Conversionبررسی گزارش 
ای در نظر گرفته تا وبمستران، کارشناسان ( گزارش جداگانهEcommerceگوگل آنالیتیکس برای بخش تجارت الکترونیک )

را به راحتی به دست آورند. در این بخش  ها و اطالعات مورد نیازشاندیجیتال مارکتینگ و توسعه بازار بتوانند داده
 کنیم:را با هم بررسی می Overviewگزارش 
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 Ecommerce( و نرخ تبدیل تجارت الکترونیک )Revenueبرای این بخش دو متریک انتخاب شده است؛ درآمد ) -1

Conversion Rateانتخاب کنید. نمودار توانید متریک دلخواه خود را برای هر بخش (. بدیهی است که شما می
 صورت روزانه قابل مشاهده است.درآمد دالری و نرخ تبدیل نیز در بازه زمانی یک هفته به

سایت توانسته در یک در بخش جدولی، درآمد کل بازه زمانی یک هفته و نرخ تبدیل آن مشخص است. این وب -2
 2861هایی که به خرید منجر شده است(  دالر به فروش برساند و نرخ تبدیل )تعداد سشن 381هزار و  31هفته 

سنت بوده  1دالر و  83بوده که میانگین ارزش دالری آنها معادل  411درصدی داشته باشد. تعداد خریدهای موفق 
 است.

های تعریف شده )اطالعات این بخش مربوط این بخش مربوط به بازاریابی است؛ معامالت انجام شده در کمپین -3
 433شود. از اند ارائه میها است( به همراه درآمدی که داشتهگوگل آنالیتیکس بخش کمپین Acquisitionبه گزارش 

دالری در پی داشته و  41ها بوده است که درآمد یک هزار و تراکنش موفق، چهار تراکنش آن مربوط به کمپین
ط به تبلیغات داخلی سنت بوده است. تب دوم مربو 81دالر و  261میانگین سفارش خرید مشتریان این بخش 

 دهیم:است؛ ابتدا منظور گوگل از تبلیغات داخلی در سایت را توضیح می
(: شامل محتوایی همانند بنرها است که در بخشی از سایت برای تبلیغ بخش Internal Promotionتبلیغات داخلی )

صفحه لند لینک داده شده( به  دیگری از سایت )مثال بنری که در ساید بار سایت گذاشته شده و به محصول ما در
 شودنمایش گذاشته می

 
 29همانطور که از تصویر باال مشخص است تعداد ایمپرشن های تبلیغات داخلی سایت در بازه زمانی انتخابی ما 

 UTMبازدید بوده است. در نظر داشته باشید که برای رصد کردن تبلیغات داخلی نیازی به ست کردن  131هزار و 
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 ارائه شده است. لینکید تنظیمات آن را اعمال کرد که توضیحات کامل آن در این نیست و با

 
اند رند آنها به تفکیک میزان درآمدی که ایجاد کردهبندی محصوالت و بدر این بخش نیز محصوالت پرفروش، دسته -4

 شود.لیست شده است. با کلیک بر روی هر بخش اطالعات تکمیلی آن ارائه می

 

 Multi-Channel گوگل آنالیتیکس بخش  Conversionبررسی گزارش 
کشد و برای آنکه از سایت خرید کند ممکن است قبل از زمان زیادی طول میفرایند تبدیل یک مخاطب به مشتری مدت

آن چندین بار به سایت سر زده باشد و تحقیقات قبل از خریدش را انجام دهد. در فرایند تبدیل و کانوردن یعنی هنگامی 
آنچه  کند.آنالیتیکس تنها آخرین مسیر ورودی کاربر را ثبت می کند گوگلکه مشتری محصولی را از سایت خریداری می

گذارد رصد کردن مسیر مخاطب از اولین تعامل آن با آنالیتیکس در اختیار ما می Multi-Channelگزارش چند کاناله یا 
 زمانی است که این فرایند طول کشیده است. به تصویر زیر دقت کنید:سایت تا هنگام خرید و ثبت مدت

https://dimarknet.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/enhanced-ecommerce#measuring-promos
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/enhanced-ecommerce#measuring-promos
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و یا تمام موارد را انتخاب کرد که در  Ecommerceهایی که قبال تعریف شده، بخش توان از گلدر بخش کانوردن می -1
( وجود دارد که Typeقرار گرفته است. بخشی نیز با عنوان نوع ) Allفرد بر روی صورت پیشاین قسمت به

 Lookbackهای ورودی را انتخاب کرد. بخش دیگر ل کانالتوان آن را تنها بر روی دیتای گوگل ادز قرار داد و یا کمی

Window فرد این عدد بر روی صورت پیشروزه انتخاب کرد. به 91توان عددی بین دوره یک تا نام دارد که به می
روزه در این  31ای روز قرار داده شده است. این عدد به معنای آن است که قبل از تبدیل مشتریان، دیتای دوره 31

توان از سایر انتخاب شده که می Conversionsنیز متریکی به نام تبدیل یا  Overviewشود. در بخش بخش ارائه می
 Impression Assisted، ایمپرشن کمکی در تبدیل Click Assisted Conversionsها )کلیک کمکی در تبدیل متریک

Conversions های غنی کمکی در تبدیل و رسانهRich Media Assisted Conversions  که به فرایند تبدیل مخاطبان به
 کند( نیز انتخاب کرد.مشتریان کمک می

 444زمان یک هفته برای سایت ثبت شده است. از این تعداد یک هزار و کانوردن در مدت 38تعداد سه هزار و  -2
 اند.به مشتری شده( منجر به تبدیل مخاطب Click Assisted Conversionsکانوردن آن با کمک کلیک )

 
ها و کانوردن هایی است که با کمک کلیک بر شامل تبدیل:   (Click Assisted Conversionsکلیک کمکی در تبدیل )
 شود(اند )آخرین کلیک بر روی تبلیغ حساب نمیروی تبلیغات ایجاد شده

های غنی کمکی در تبدیل و رسانه Impression Assisted Conversionsتوضیحات مربوط به ایمپرشن کمکی در تبدیل 
Rich Media Assisted Conversions  از توضیح  مطلبهمانند توضیح بخش کلیک کمکی است لذا برای طوالنی نشدن

 کنیم.جداگانه آنها خودداری می

. به کشد( به تصویر میMulti-Channel Conversions Visualizerصورت نموداری )این بخش تبدیل مولتی چنل را به -3
گذارد صورت ترکیبی به نمایش میهای کمکی( تبدیل مشتریان را بهها )و کانالزبان ساده این بخش درصد کانال
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های آموزشی آتی هر کدام از این ها و فایلتوان تا چهار کانال برای آن مشخص کرد. در گزارشکه فعال می
 صورت تفصیلی توضیح خواهیم داد.ها را بهبخش

 

 گوگل آنالیتیکس Customizationآموزش تصویری بخش  -9
گوگل آنالیتیکس بخشنی را به عنوان کاسنتومایزیشنن و سفارشی سازی در نظر گرفته که وبمستران و 

صننورت سفارشی هایی که باید هر روز بررسننی کنند را بهتوانند تنظیمات گزارشهای سنایت میادمین
ازآن تنها با مراجعه به آن تمپلت، د نظر را ذخیره کرده تا پسینک بار انجام داده و تمپلت گزارش مور

گزارش دلخواه خود را با سنرعت بیشنتری مشناهده و بررسنی کنند. برای تسنهیل بیشتر بخشی برای 
 به آن خواهیم پرداخت. بخشهشدارها نیز در نظر گرفته شده است که در این 

 م:کنیمختلف به شرح زیر است که در ادامه آنها را بررسی میبخش کاستومایزیشن گوگل آنالیتیکس دارای چهار تب 

 (Dashboardsداشبوردها ) -
 (Custom Reportsهای سفارشی )گزارش -
 (Saved Reportsهای ذخیره شده )گزارش -
 ( Custom Alertsهشدارهای سفارشی ) -

 

  Dashboardsگوگل آنالیتیکس بخش داشبوردها  آموزش
وکارتان آن را توان نسبت به نیاز کسبگذارد که میپنلی کاستومایز شده را در اختیار می بخش داشبورد گوگل آنالیتیکس

 های مختلف و دلخواه را به صورت یکجا مشاهده کنید. به تصویر زیر دقت کنید:بچینید و گزارش
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مسنیر دسنترسی به بخش داشبوردها در تصویر باال مشخص است. برای ایجاد یک داشبورد سفارشی الزم است بر  -1
ای خالی که صفحه Blank Canvasشود که دو قسمت دارد: ای باز میکلیک کنید. بعد از آن پنجره Createروی دکمه 

کنیم. قسمت دیگر بخش تکی به داشبورد اضافه می های مورد نیاز را به صنورتگذارد و تمام المانرا در اختیار می
Starter Dashboard فرد دارای چندین المان همچون کاربران، کاربران جدید، سشن و ... اسنت که به صورت پیش

 Createگذاریم و سننپس بر روی عبارت می Deviceرا انتخاب و نام آن را  Blank Canvasاسننت. در این قسننمت ما 

Dashboard  هنای مورد نظرمان را با کلیک بر روی دکمه کنیم و المنانمیکلینک+Add Widget کنیم. به اضنننافه می
 تصویر زیر نگاه کنید:
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، Desktop Users ،Mobile Users ،Tablet Usersهمانطور که مشنخص است در تصویر باال این ویجت ها اضافه شده است: 
Desktop Page views ،Mobile Page views ،Tablet Page views ،Revenue by Device Category ،Revenue Per User ،Revenue 

and Revenue per User by Device Category ،Active Users ،Total Users  وTotal Page views. 

 Widget کنیم. در بخشکلیک می Add Widget+بر روی اضننافه کردن ویجت  Desktop Usersبه عنوان مثال برای انتخاب  

Title در اینجا اسننمی برای آن انتخاب می( کنیمDesktop Users در ردیف اسننتاندارد .)Standard  متریکMetric  را انتخاب
 Addبر روی  Add a Filterکنیم. سپس در بخش را انتخاب می Usersمتریک  Add a Metricتر یعنی کنیم. در بخش پایینمی

a Dimensions  کلیک کرده وDevice Category کنیم سپس تب را انتخاب میContaining  را انتخاب کرده و در تب کناری آن
Desktop کنیم و در نهایت بر روی دکمه ذخیره را تایپ میSave صنورت متریک سننفارشی شده ما به کنیم. بدینکلیک می

 شود.پنل داشبورد اضافه می
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 Custom Reportsهای سفارشی گوگل آنالیتیکس بخش گزارش آموزش
های خاصنی نیاز است تا بررسی شود که برای تنظیم هرکدام باید چندین وکار، گزارشبرخی اوقات با توجه به نیاز کسنب

ع به نتیجه قالمان را انتخاب کرد. گوگل آنالیتیکس بخشننی در نظر گرفته تا با یک بار تنظیمات گزارشننی، بتوانیم در هر مو
های سفارشی رفته و بر روی روز آن دسنترسنی داشنته باشیم. برای این کار همانند تصویر زیر به بخش گزارشنهایی و به

+New Custom Report کنیم.کلیک می 
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 کنیم:شود که تنظیمات آن را در ادامه بررسی میای همانند صفحه زیر نشان داده میسپس صفحه
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ایم. در بخش دوم را تناینپ کرده Testکنیم در این قمسنننت منا ابتندا برای گزارش عنوان منناسنننبی انتخناب می -1

، Engaged Usersهای کنیم؛ برای این بخش متریکانتخاب می Add Metric+های مورد نیاز را با کلیک بر روی متریک
Entered Checkout  وPurchase Completed در بخش بعدی دایمنشننن های مورد نیاز را اضننافه ایم. را انتخاب کرده

ایم. در صورت نیاز را انتخاب کرده Landing Pageو  Device Category ،Source / Mediumکنیم؛ برای این بخش ما می
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کنیم. هم اکنون گزارش سننفارشننی ( کلیک میSaveرا انجام داده و در نهایت بر روی ذخیره ) Viewتنظیمات فیلتر و 
 های سفارشی آن را مشاهده کنیم.توانیم با کلیک بر روی بخش گزارشیره شده و میما ذخ

 

  Saved Reportsهای ذخیره شده گوگل آنالیتیکس بخش گزارش آموزش
ها در نظر گرفته است. زمانی که تنظیمات خاصی را بر روی گوگل آنالیتیکس همچنین بخشی را برای ذخیره کردن گزارش

( فرمت گزارش را ذخیره کرده تا برای دفعات بعدی تنها به بخش Saveتوانیم با زدن دکمه ذخیره )کردیم میگزارش ایجاد 
 های ذخیره شده مراجعه کرده و گزارش سفارشی شده را مشاهده کنیم:گزارش
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خواهیم تنها منبع و مدیوم ایم. حال میبنه عنوان مثال در تصنننویر باال به گزارش سنننورس و مدیوم مراجعه کرده -1

 های دلخواه را بررسی کنیم. ترافیک کمپین
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( قرار campaignکنیم و دایمنشن دوم را بر روی کمپین )کلیک می Secondary Dimensionبرای این کار ابتدا بر روی  -2
ست  Source / Mediumاست که بر روی  Primary Dimensionدهیم. اکنون دو دایمنشن قابل مشاهده است: یک می

تنظیم شده است. چنانچه بخواهیم تنها  Campaignکه بر روی  Secondary Dimensionشده و دایمنشن دوم یا 
کلیک کرده و  Advancedصفحه، یعنی کلمه کمپین خاصی را به نمایش بگذاریم بر روی باکس کناری سرچ وسط 

 کلیک می کنیم: Applyکنیم و بر روی فیلتر مورد نظر را تنها بر روی نام کمپین مورد نظرمان ست می
 

 
کنیم. کلیک کرده و فرمت گزارش را ذخیره می Saveحنال که تنظیم گزارش به پایان رسنننید بر روی دکمه ذخیره یا  -3

 های ذخیره شده مراجعه کنیم.مت این گزارش، تنها الزم است به بخش گزارشزین پس برای دسترسی به فر
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  Custom Alertsگوگل آنالیتیکس بخش هشدارهای سفارشی  آموزش
کننده باشد. مخصوصًا زمانی سنایت کاری خستهتواند برای ادمین های وبهای تکراری میبررسنی روزانه برخی از گزارش

خواهیم از سنالمت سنایت و ترافیک ورودی آن اطمینان حاصنل کنیم. گوگل آنالیتیکس برای رفع این مشکل که تنها می
در نظر گرفته است که ادمین سایت با اعمال تنظیمات دلخواه  Custom Alertsبخشنی را با عنوان هشدارهای سفارشی یا 

تر یا باالتر رفت هشدار آن گیری سایت از حد خاصی پاییناندازههای قابلتواند زمانی که ترافیک یا سنایر بخشخود می
کس گوگل آنالیتیشود. برای اعمال تنظیمات این بخش الزم است به بخش ادمین به صورت ایمیلی برای ادمین ارسال می
 کلیک کنیم: Viewدر زیرمجموعه  Custom Alertsمراجعه کنیم و همانند تصویر زیر بر روی 
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ای همانند تصویر زیر کلیک کنیم سپس صفحه NEW ALERT+شنود که در آن باید بر روی دکمه ای باز میازآن صنفحهپس
 شود:باز می

 
خواهیم هر زمان که تعداد سنشنن های سایت از پنج کنیم. فرد کنید میبرای این بخش ابتدا الزم اسنت نامی انتخاب 

یم. نامی کنسنشن کمتر شد گوگل آنالیتیکس برایمان هشداری ارسال کند. پس نامی مرتبط با همین موضوع انتخاب می
– !Alertصورت است: ایم بدینکه ما انتخاب کرده  Day Session < 1. 

عالوه بر ایمیل اصننلی که برای گوگل   شنندار به صننورت ایمیلی را فعال کنیم.سننپس الزم اسننت تیک قسننمت ارسننال ه
، دایمنشن Alert Conditionsتوانیم آدرس ایمیل دیگری را اضافه کنیم. در بخش ایم در این بخش میآنالیتیکس وارد کرده

ایم. قسمت قرار داده Sessionو متریک را بر روی  All Trafficکنیم. ما دایمنشن را بر روی و متریک مورد نظر را انتخاب می
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Condition  را بر رویIS less than  قرار داده و در کادرValue  کنیم و در نهایت بر روی دکمه ذخیره هشنندار را وارد می 1عدد
(Save Alertکلیک می ).کنیم 

کلیک کرده  Manage Custom Alertsرفته و بر روی  Customizationتوان به بخش برای دسترسی سریع به این بخش نیز می
 تا لیست هشدارهای فعال به نمایش درآید.

 

 گوگل آنالیتیکس Adminآموزش تصویری بخش ادمین 
بلی ق هایبخشهای ورودی به سنایت و اپلیکیشنن است. در گوگل آنالیتیکس ابزاری قدرتمند و رایگان برای تحلیل داده

گل ادمین گو  قسمتقصد داریم  بخشگوگل آنالیتیکس را به صنورت تصویری توضیح دادیم. در این  هایقسنمتتمامی 
 آنالیتیکس را تشریح کنیم.

شود بیش از کنند که گفته می( استفاده میUniversal Analyticsها از نسخه یونیورسال گوگل آنالیتیکس )سایتبیشنتر وب
بررسی شد مربوط به گوگل آنالیتیکس نسخه یونیورسال بود.  این کتابآنچه در  کنند.میلیون سنایت از آن استفاده می 14

شود را مورد بررسی قرار نامیده می UA( که به اختصنار Universal Analyticsدر این بخش نیز تب ادمین گوگل آنالیتیکس )
 خواهیم داد. 
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 گوگل آنالیتیکس  Adminآموزش ادمین  -10
با کلیک بر روی آیکون چرخ دنده ساید بار گوگل آنالیتیکس در بخش پایین سمت چپ )همانند تصویر 

 Userوجود دارد. بخش  Userو  Adminشنننویم. در این بخش دو قسنننمت زیر( به تب ادمین وارد می
ی اطالعاتی در مورد ایمیل وارد شنننده و ویرایش آن، زبان انتخاب شنننده، نمایش پیش فرد بازه زمان

ها، پیشنهادها ها ارائه شنده است. همچنین در این قسمت گوگل آنالیتیکس اخبار مهم، آپدیتگزارش
توان در این بخش آنها را فعال یا غیرفعال کند که میهای مهم را به صنورت ایمیلی ارسال میو گزارش

 کرد. قسمت اصلی اما بخش ادمین گوگل آنالیتیکس است که سه تب جداگانه دارد:

- Account 

- Property 

- View 
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 بخش ادمیِن گوگل آنالیتیکس  Accountآموزش تب اکانت 
 Accountشنود. تنظیمات حسنناب )ایم در این بخش نمایش داده میهایی که برای گوگل آنالیتیکس تعریف کردهحسناب

Settings( مندیرینت حسننناب کاربر ،)Account User Management( فیلترها ،)All Filters ،) تاریخچه تغییرات در حسننناب
(Account Change History( و سطل زباله )Trash Canزیرمجموعه ):های بخش اکانت ادمین هستند 
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( و آی دی آن قابل مشنناهده Account Nameدر بخش تنظیمات حسنناب، اطالعات کلی از حسنناب همچون نام حسنناب )
های گوگل آنالیتیکس سایت را با دیگر افراد و گذاری دادهاشتراکهای به اسنت. گوگل آنالیتیکس در این بخش سنیاست

 ( را توضیح داده است.GDPRها )کارشناسان تشریح کرده و همچنین شرایط و مقررات عمومی مربوط به حفاظت از داده

 

 اضافه کردن کاربر جدید به گوگل آنالیتیکس
وط به دسنترسی دادن به افراد جدید و اعمال تغییرات در ( مربAccount User Managementبخش مدیریت حسناب کاربر )

با کلیک بر روی عالمت + به صفحه اضافه کردن افراد وارد  آن است که مسیر آن در تب ادمین گوگل آنالیتیکس قرار دارد.
 شویم:می
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( به کاربر Notify new users by emailکنیم. با تیک زدن عبارت زیر آن )ابتدا آدرس ایمیل کاربر مورد نظر را وارد می -1
 شود که حال به گوگل آنالیتیکس دسترسی دارد. ایمیل داده می

فرد تیک ها است که قرار است به کاربر جدید بدهیم. به صورت پیشاین بخش مربوط به میزان دسترسی -2
 به شرح زیر است: ها( برای کاربر جدید فعال شده است. سایر دسترسیRead & Analyzeها )خواندن و تحلیل داده

 شود، فیلترها، اهداف و ... به کاربر جدید داده میProperty(: امکان ایجاد و ویرایش Editویرایش )
های به اشتراک گذاشته شده گوگل آنالیتیکس همچون داشبوردها را تواند بخش(: کاربر میCollaborateهمکاری )

 ویرایش و ایجاد کند
تواند کاربران جدید را به گوگل آنالیتیکس اضافه یا حذف کند و کاربر جدید می (:Manage Usersمدیریت کاربران )
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 ها را تغییر دهد.میزان دسترسی
 

 کلیک کنید تا کاربر جدید به گوگل آنالیتیکس افزوده شود. Addپس از پایان تغییرات باید بر روی دکمه 

 

 ( گوگل آنالیتیکسAll Filtersبخش فیلترها )
ایجاد شده است. فرد کنید که حساب  View( شنامل تمام فیلترهایی اسنت که در سنطوح All Filters) بخش فیلترها

فیلتری تعریف  Raw Viewباشنند. چنانچه ما برای  All Dataو  Raw ،Masterهای به نام Viewگوگل آنالیتیکس دارای سننه 
 All filtersها دسترسی به آن وجود ندارد. در بخش  Viewقابل اعمال و اجراست اما در سایر  Viewکنیم تنها برای همان 

 توان تغییرات الزم را بر روی آنها اعمال کرد.شود و میها لیست می Viewتمامی فیلترهای در هر کدام از 

 

 ( گوگل آنالیتیکس Account Change Historyتاریخچه تغییرات )
طور که از نام آن مشننخص اسننت فهرسننت تغییرات مان( هAccount Change Historyبخش تاریخچه تغییرات اکانت )

 دهد:قبلی ایجاد شده در حساب را نشان می
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 Accountکنیم، سپس اکانت طور که از تصنویر باال نیز مشنخص اسنت ابتدا بازه زمانی مورد نظر را مشخص میهمان
کلیک کرده و در  More Filtersر روی کنیم و چنانچه به فیلترهای بیشننتری نیاز داشننته باشننیم بخودمان را انتخاب می
 دهنند شنننامننل موارد زیر اسنننت: کنیم. تغییراتی کنه این بخش نشنننان میکلینک می Applyنهناینت بر روی دکمنه 

(، Item Name(، نام آیتم )Item Name(، نوع آیتم )Location name(، نام و مکان تغییرات )Location Typeنوع تغییرات )
 ( صورت گرفته است.Changed By( و اینکه تغییرت توسط کدام کاربر )Actionاقدام صورت گرفته )

 ( گوگل آنالیتیکسTrash Canسطل زباله )
های حذف شده به  Viewو  Account ،Propertyتب آخر بخش اکانت مربوط به سطل زباله است. در این بخش لیست 

 تفکیک تاریخ و حذف نهایی آنها فهرست شده است.
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 بخش ادمیِن گوگل آنالیتیکس  Propertyآموزش تب 
مربوط به دسنتیار نصنب گوگل آنالیتیکس نسنخه چهار اسننت، چون این آموزش مربوط به نسخه  Propertyاولین بخش 

 Propertyکنیم. بخش دوم مربوط به تنظیمات پراپرتی )یونیورسننال گوگل آنالیتیکس اسننت از توضننیح آن خودداری می

Settingsآی دی و نام پراپرتی در این تب ارائه شده است.  ( اسنت. اطالعاتURLفرد انتخاب شده ی که به صورت پیش
و بدون آن  HTTPsو بدون آن و همچنین با  WWWبا  URLهای قبلی گفتیم که نیز در این بخش آمنده اسنننت. در گزارش

کنیم. چنانچه بخواهیم  311کت ها را بر روی آن ریدایر URLاصنننلی سنننایت را باید انتخاب و بقیه  URLمتفاوت اسنننت و 
( را در گوگل آنالیتیکس داشته باشیم باید در این قسمت تیک Demographicsشناسی )های مربوط به گزارش جمعیتداده

آمده اسننت. گوگل  Advertising Features  در بخش Enable Demographics and Interest Reportsآن را فعال کنیم که با نام 
ازی سگذارد. برای فعالهای استاندارد خود به نمایش میآوری و در گزارشآنالیتیکس دیتای مربوط به کاربران را نیز جمع

 پراپرتی فعال کنیم. User Analysisدر بخش  Enable Users Metric in Reportingاین بخش نیز الزم است تیک آن را با نام 
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 ( Property User Managementکاربر ) مدیریت پراپرتی
اسننت که در باال  Account User Managementدقیقه همانند توضننیحات  Property User Managementتوضننیحات بخش 

 توضیح دادیم و در این قسمت ایجاد دسترسی به پراپرتی برای کاربران جدید است.

 

  (Tracking Infoاطالعات رهگیری )
( گوگنل آننالیتیکس قرار دارد، زمنانی که به Tracking Code( نیز کند رهگیری )Tracking Infoرهگیری )در بخش اطالعنات 

 Property Changeدی گوگل آنالیتیکس یا اسنکریپت آن نیاز داشته باشید باید به این بخش مراجعه کنید. بخش دیگر آی
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History  اسنت که توضنیحات آن همانندAccount Change History های اطالعات رهگیری به شرح زیر . سنایر بخشاسنت
 است:

توانیم به گوگل آنالیتیکس دسننترسننی بیشننتری دهیم تا عالوه بر در این بخش می :  (Data Collectionآوری داده )جمع
 های بیشتری از فیچرهای تبلیغاتی گردآوری کند.های استاندارد، دادهآوری دادهجمع

های ها، شننناسننههایی همچون کوکیزمان نگهداری دادهتوان مدتدر این بخش می:   (Data Retentionنگهداری داده )
 ماه تنظیم شده است. 26زمان بر روی فرد این مدتهای تبلیغاتی را تغییر دهید. به صورت پیشکاربر و شناسه

و  های مختلفکاربر با دسننتگاه تواند هنگامی کهبا فعال کردن این بخش گوگل آنالیتیکس می :  (User-IDآی دی کاربر )
آوری کند. به زبان ساده گوگل آنالیتیکس رفتار کاربران در سایت را در طی چندین سنشنن در سنایت فعالیت دارد را جمع

است  دهد که الزمسازی این بخش گوگل آنالیتیکس اسکریپتی را به شما میکند. هنگام فعالزمانی طوالنی رصد میمدت
 ذاری کنید.در روت سایت جاگ

دقیقه  31زمان یک سشن را حداکثر بر روی فرد آنالیتیکس مدتبه صورت پیش :  (Session Settingsتنظیمات سفشن )
زمان تواند چهار ساعت باشد. در این بخش مدتزمان یک سشن یک دقیقه و حداکثر آن میگذاشنته است. حداقل مدت

ان توانی که میزمفرد بر روی شنش ماه تنظیم شنده است، حداکثر مدتانقضنا کمپین نیز قرار دارد که به صنورت پیش
 ماه است. 24برای این بخش ست کرد معادل 

فرد لیسنننتی از موتورهای گوگل آنالیتیکس به صنننورت پیش:   (Organic Search Sourcesمنابع جسفففتجوی ارگانیک )
ر این دشود. جستجو را در نظر گرفته و زمانی که کاربر از هر کدام آنها وارد سایت شود به عنوان ترافیک ارگانیک ثبت می

گل فرد گو توان موتورهای جستجو دلخواهتان را به این لیست اضافه کنید. لیست موتورهای جستجو پیشقسمت می
 ارائه شده است. این لینکدر 
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ای در لیست ترافیک ارجاعی قرار نگیرد چنانچه بخواهید دامنه:   (Referral Exclusion Listلیسفت استثنا ترافیک ارجاعی )
 آن دامنه را به گوگل آنالیتیکس افزود. Add Referral Exclusion +توان با کلیک بر روی می

نها در خواهید ترافیک ورودی آعبارات جستجویی که می:  (Search Term Exclusion Listلیسفت اسفتثنا عبارت جسفتجو )
 اضافه کنید. + New Search termتوانید در این بخش با کلیک بر روی دکمه بخش ترافیک ارگانیک قرار نگیرد را می

توضنننیحات این بخش همچون توضنننیحات بخش تاریخچه :   (Property Change Historyتاریخچه تغییرات پراپرتی )
 ( است.Account Change Historyتغییرات اکانت )

( حذف SERPگوگل اطالعات شخصی منتشر شده را از نتایج خود ) :  (Data Deletion Requestsهای حذف دیتا )درخواست
سایت شما منتشر شده باشد، ( چنانچه در وبPersonally Identifiable Informationشناسایی )کند. اطالعات شخصی قابلمی

کند تا قبل از حذف، بتوانید آن را بازبینی و یا در صنننورت رسنننال میگوگل قبل از حذف آنها در این بخش درخواسنننتی ا
 اعتراد آن را به گوگل اعالم کنید.

 

 Product Linkingلینک دهی محصوالت 
در بخش ادمین قرار داده تا بتوان سننایر محصننوالت گوگل همچون  Product Linkingگوگل آنالیتیکس قسننمتی به عنوان 

 ( را به گوگل آنالیتیکس متصل کرد. Google AdSenseگوگل ادسنس )( و Google Adsگوگل ادز )

توان گوگل ادز را به گوگل آنالیتیکس متصننل کرد. با این در این بخش می:   (Google Ads Linkingلینک دهی گوگل ادز )
 شود.کار اطالعات این دو محصول با هم به اشتراک گذاشته می
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توان گوگل ادسنس را به گوگل آنالیتیکس متصل کرد. در این بخش می :  (AdSense Linkingلینک دهی گوگل ادسفنس )
 شود.با این کار اطالعات این دو محصول با هم به اشتراک گذاشته می

د ِاکسفففچینج ) )پلتفرم تبادل  Ad Exchangeتوان پلتفرم در این بخش می :  (Ad Exchange Linkingلینفک دهی پلتفرم اد
 شود.اپرتی گوگل آنالیتیکس متصل کرد. با این کار اطالعات این دو محصول با هم به اشتراک گذاشته میآگهی( را به پر

این بخش دارای دو قسمت است: محصوالتی که به گوگل آنالیتیکس لینک  :  (All Productsلینک دهی کل محصفوالت )
 اند.هاند و سایر محصوالت گوگل که به گوگل آنالیتیکس هنوز متصل نشدشده

 

Postback 
از نصننب یک برنامه یا یک ایونت درون  ( Ad Networksهای اتریبیشننون به یک شننبکه تبلیغاتی )هنگامی که سننرویس

توانید مشنننخص کنید چه ادنتورکی گویند. با تنظیمات این بخش میمی Postbackای خبر دهد اصنننطالحًا به آن برنامه
های تبلیغاتی را بهینه کنند که کند تا کمپینها کمک میهنای کنانوردن شنننمنا را دریافت کنند. این فیچر به ادنتورکداده

 شود.ها برای مخاطبان میتر شدن آگهینتیجه آن بهتر شدن کیفیت تبلیغات و مرتبط

 

 (Audience Definitionsمخاطبان )تعاریف 
 است: Dynamic Attributesو   Audiencesاین بخش دارای دو قسمت 

وکار از طریق ( آنها با کسبEngageمنظور درگیر کردن )این بخش برای ایجاد لیست مخاطبان به:  (Audiencesمخاطبان )
( و Search Adsریمارکتینگ برای تبلیغات در جسنننتجو )های بازاریابی گوگل همچون فهرسنننت سنننازی با پلتفرمیکپارچه
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زنند را ( است. کاربرانی که به سایت شما دوباره سر میGoogle Display networkریمارکتینگ در بسنتر شبکه نمایش گوگل )
 ( مورد هدف قرار داد.Google Optimize 361) 361توان با کمک گوگل آپتمایز نیز می

کند تا با بازدیدکنندگان سننایت با کمک ریمارکتینگ این امکان را فراهم می :  (Dynamic Attributesهای داینامیک )ویژگی
گوگل آنالیتیکس و دسننترسننی به شننبکه نمایش گوگل دوباره ارتباط و اینگیجمنت ایجاد کنید. برای اینکه کار الزم اسننت 

 حساب گوگل ادز خود را به گوگل آنالیتیکس متصل کنید.

 

 ( Custom Definitionsارشی )تعاریف سف

ها را تعریف کنید. با این کار قادر خواهید بود داده هنای موردنینازتانتوانیند دایمنشنننن هنا و مترینکمیدر این بخش 
 وتحلیل کنید.وکارتان تجزیهآوری شده را با توجه به نیاز کسبجمع

 

 (Data Importواردکردن داده )
توانید وکار طراحی کرده است که با کمک آن میهای قبلی کسببارگذاری دادهگوگل آنالیتیکس این بخش را برای 

 وتحلیل کنید.ها دلخواهتان را وارد و با داده فعلی آنالیتیکس ترکیب کرده و آنها را تجزیهداده

 

 بخش ادمیِن گوگل آنالیتیکس  Viewآموزش تب ویو 
تبی جداگانه در نظر گرفته اسننت که هر کدام را در ادامه با هم بررسننی  Viewگوگل آنالیتیکس نسننخه یونیورسننال برای 

 کنیم:می

https://dimarknet.com/


 

130 

که توضننیح دادیم. نام و  تنظیمات بخش پراپرتی و اکانت اسننتاین بخش نیز همانند :  (View Settingsتنظیمات ویو )
شنننده نیز در بخش  فرد سنننایت به همراه منطقه زمانی تنظیمپیش URLدی ویو در این بخش ارائه شنننده اسنننت. آی

 قابل تغییر است. Viewتنظیمات 

 
تنظیمات مدیریت ویو همانند تنظیمات بخش مدیریت اکانت و پراپرتی  :  (View User Managementمدیریت ویو کاربر )

اصطالحات گوگل  بخششود. در اعمال می Viewکاربر اسنت که در باال توضیح دادیم. با این تفاوت که تنظیمات در سطح 
خش بتوانید برای درک بهتر موضوع این ایم که میهای آنها را توضیح دادهمراتب اکانت ها و ویژگیآنالیتیکس سنلسنله

 کنید. را مشاهده )مراجعه به فهرست کتاب(
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 در گوگل آنالیتیکس Goalنحوه ایجاد 
آموزش تصننویری بخش کانوردن تشننریح کردیم؛  بخشتعریف گل و انواع آنها را در  :  (Goalsاهداف گوگل آنالیتیکس )

 کنیم:را مطالعه کنید. برای تعریف گل طبق تصویر زیر عمل می بخشچنانچه با این مفاهیم آشنا نیستید ابتدا این 

 

 
 شود:کلیک کردیم صفحه زیر نمایش داده می New Goal +زمانی که بر روی 
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توان با توجه به نیاز طراحی کرده که برای سادگی کار می Goalاستفاده از  گوگل آنالیتیکس چندین فرمت پیش فرد برای
 Continueکنیم و سپس بر روی گزینه استفاده می Customوکار یکی از آنها را انتخاب کرد. در این بخش اما از گزینه کسنب

 کنیم:کلیک می

 
ایم. سپس یکی از چهار گذاشته Testنیم، ما اسنم این گل را کابتدا نام گل را به دلخواه وارد می Goal Descriptionدر بخش 

زنیم. در این بخش مننا را می Continueایم( را انتخنناب و دکمننه هننا را در این لینننک توضنننیح داده)انواع گننل Goalنوع 
Destination ایم:را انتخاب کرده 
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 Equalsکنیم و منوی کشویی را بر روی گزینه در این بخش نیز آدرس صنفحه مورد نظر را بدون بخش اول دامنه وارد می

to دهیم که به این معناست دامنه وارد شده باید دقیقا همان قرار میURLایم. در صورتی که بخواهیم ی باشد که وارد کرده
کنیم. چنانچه گل تعریف شده چندین مرحله داشته را فعال می Valueاختیاری برای هر گل ارزش دالری تعریف کنیم گزینه 

های هر کدام از کنیم تا داده( را نیز فعال میFunnelباشنند و هر کدام از مراحل برای ما اهمیت داشننته باشنند گزینه قیف )
کلیک کنیم  Verify this Goalبر روی  مراحل آن نیز ذخیره شننود. اکنون فرایند تکمیل گل به انتها رسننیده و تنها الزم اسننت
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درسنتی تعریف کرده باشیم با استفاده از دیتای یک هفته گذشته گوگل آنالیتیکس به ما خواهد گفت که چنانچه گل را به
 کنیم.می Saveرا ذخیره  Goalچند درصد بوده است. در پایان  Goalنرخ تبدیل این 

 

 (Content Groupingبندی محتوا )گروه
ات ها به همراه جزئیهای این دستهبندی کنید و دادهویژگی برای آن است که بتوانید محتوای داخل سایتتان را دسته این

ود را تواند محتوای خمثال یک سایت خبری میعنوانهر کدام را به گوگل آنالیتیکس ارسال کرده و با هم مقایسه کنید. به
های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و ... را در نظر سیم کند و برای هر کدام دستهبه دو بخش اخبار داخلی و اخبار خارجی تق

ها را ها را رصننند کنید. برای اینکه گوگل آنالیتیکس بتواند این دادهتوانید عملکرد هر کدام از بخشبگیرد. بنا این کنار می
 آوری کند الزم است اسکریپت خروجی این بخش را به سایت اضافه کنید.جمع

 

 (Filterتر )فیل
ها را حین پردازش کردن و قبل از نمایش گزارش حذف، اضنننافه و یا دهد تا دادهفیلتر کردن بنه شنننمنا این اجازه را می

هنای ترافینک ینک ویو را اصنننالح و محندود کنید. کنند تنا دادهویرایش کنیند. فیلترهنای ویو این امکنان را فراهم می
 ها یا دایرکتوریهای خاص، تمرکز بر روی ساب دامینپیی حذف ترافیک از آدرس آیتوانید از فیلترها برامثال میعنوانبه

 خواندن تبدیل کنید.فهم و قابلهای قابلهای صفحات داینامیک به رشته نوشتهURLخاص و یا تبدیل 
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 (Channel Settingsتنظیمات کانال )
 دارد:بخش تنظیمات کانال گوگل آنالیتیکس دو زیر شاخه به شرح زیر 

بندی برای منابع ترافیک بر اسننناس نقش آنها اسنننت. بندی کانال یک گروهگروه :  (Channel Groupingبندی کانال )گروه
ی کند که برخبندی میدهی و دستهها را سازمانفرضی هستند که دادههای پیشهای گوگل آنالیتیکس دارای کانالگزارش
توان بندی می( هسننتند. با کمک این دسننتهDirect( و ترافیک مسننتقیم )Paid Searchترین آنها جسننتجوی پولی )از رایج

 ها را بهتر ارزیابی کرد.عملکرد هر کدام از کانال

 

 (Manage Brand Termsمدیریت اصطالحات مربوط به برند )
کنید. گوگل  وکار و یا محصنننوالتتان هسنننت را واردتوان عبارتی همچون نام تجاری که معرف کسنننبدر این بخش می

خود خودیکند. اگر عبارات جستجو بهآنالیتیکس از لیست وارد شده برای آنالیز و بررسی عبارات جستجو پولی استفاده می
 کند.جای آن استفاده میدر دسترس نباشند گوگل آنالیتیکس از عبارات جستجوی پولی به

 

 (Ecommerce Settingsتنظیمات تجارت الکترونیک )
های ایکامرس گوگل آنالیتیکس را فعال کنید تا به اطالعات مربوط به خرید از توانید گزینه گردآوری دادهش میدر این بخ

های مرتبط دسننترسی سنایت و اپلیکیشنن همچون ارزش میانگین خرید، نرخ تبدیل ایکامرس، زمان خرید و سننایر داده
گوگل آنالیتیکس به  Conversionآموزش بخش  بخشر داشنننته باشنننید. گزارش مربوط به ایکامرس گوگل آنالیتیکس را د

 توانید برای کسب اطالعات بیشتر به آن مراجعه کنید.ایم که میصورت کامل و تصویری بررسی کرده
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 (Calculated Metricsهای محاسبه شده )متریک
ل های موجود گوگیر متریکهای تعریف شده توسط کاربر هستند که بر پایه ساهای محاسنبه شده در واقع متریکمتریک

ز کند. اتری را برای ادمین حسننناب گوگل آنالیتیکس فراهم میشنننونند و امکنان ارزیابی کاربردیآننالیتیکس تعریف می
های سننفارشننی سننازی شننده، داشننبوردها و ویجت های گوگل آنالیتیکس توان در گزارشهای محاسننبه شننده میمتریک

گوگل آنالیتیکس به مفاهیم داشبورد و ویجت به صورت تصویری و  Customizationآموزش بخش  بخشاستفاده کرد. در 
 به دست آورید. بخشتوانید اطالعات تکمیلی را از این ایم که میمفصل پرداخته

 

 (Segmentsسگمنت ها )
مثال از بین تمامی کاربران سایت، یک عنوانآید. بههای تحلیلی شنما به حسناب میای از دادهیک سنگمنت زیرمجموعه

اند. همچنین سننگمنت دیگر تواند کاربرانی باشنند که از کشننور ترکیه یا شننهر اسننتانبول به سننایت وارد شنندهسننگمنت می
اند و یا کاربرانی که از بخش خاصی از سایت بازدید یداری کردهتواند کاربرانی باشند که بخشنی از محصول شما را خر می
 توانید سگمنت های مورد نظر خودتان را ایجاد کنید. اند. در این قسمت گوگل آنالیتیکس، میکرده
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گوگل آنالیتیکس به نحوه ایجاد سنننگمنت در گوگل آنالیتیکس  Conversionآموزش تصنننویری بخش  بخشهمچنین در 

 توانید برای فهم بهتر اصطالح سگمنت آن را مطالعه کنید.م که میایپرداخته

 

 (Annotationنویسی )حاشیه
های گوگل آنالیتیکس برای تاریخ خاصی توانید با هدف یادآوری در گزارشهای کوتاهی هستند که میآنوتیشنن نوشنته

قابل مشاهده است. برای ایجاد یک نوشته  های گوگل آنالیتیکس در این بخشنویسیآنها را اضنافه کنید. لیست حاشیه
 های گوگل آنالیتیکس همانند تصویر زیر عمل کنید:در گزارش
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 ( Multi-Chanel Funnels Settingsهای چندکاناله )تنظیمات قیف
ها( در هنای چندکاناله از مسنننیرهای کانوردن و ترتیب تعامالت )همچون کلیک / ترافیک ارجاعی کانالهنای قیفگزارش
آیند. گوگل آنالیتیکس داده مسیرهای کانوردن هر روز که به یک کانوردن و خرید منجر شنده، به دسنت می 91زمان مدت

کننند. برای اطالعننات بیشنننتر بننه گزارش آموزش بخش ری میآورا جمع Ecommerceهننای هننا و تراکنشGoalکنندام از 
Conversation ای هتوانید اتریبیوشنننن مدلهای چندکاناله میگوگنل آننالیتیکس مراجعنه کنیند. در بخش تنظیمات قیف

(Attribution Models .جدید خودتان را تعریف کنید ) 
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 (Custom Channel Groupingبندی کانال سفارشی )گروه
بندی کانال سنفارشی تنها کسی که کانال را ایجاد کرده به بندی کانال توضنیح دادیم. در گروهدر مورد گروه کتابن در همی

 New +بندی کانال سنفارشی کلیک کرده و سپس بر روی آن دسنترسنی دارد. برای سناخت کانال سنفارشنی بر روی گروه

Channel Grouping بر روی کنیم. برای آن نامی انتخاب و کلیک می+ Define a new Channel کنیم. سنننپس برای کلیک می
های جدید را اضافه و تعریف کنیم. کانال( مورد نظر را تعریف میRuleکنیم و شرایط و ویژگی )کانال جدید نام انتخاب می

 کنیم.ی( کلیک مSaveکنیم. در نهایت بر روی دکمه ذخیره )کرده و سپس با درگ کردن ترتیب آنها را مشخص می

 

 (Custom Alertsهشدارهای سفارشی )
 کتاب توضیح دادیم، از قسمت فهرست صفحه مورد نظر را پیدا کنید.بخش هشدارهای سفارشی را در همین 

 

 (Scheduled Emailsشده )ریزیهای برنامهایمیل
 Scheduledها به صورت ایمیلی برای یک یا لیستی از مخاطبان در این بخش گوگل آنالیتیکس برای ارسال خودکار گزارش

Emails  را طراحی کرده است. برای این کار الزم است در قسمت باالی گزارش دلخواهتان بر روی بخشShare  کلیک کرده
 کلیک کنید. Saveذخیره و تنظیمات موردنیازتان را اعمال و بر روی کلمه 
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 (Savedهای ذخیره شده )گزارش
توانید کنید میکنید و تنظیمات موردنیازتان را بر روی آن اعمال میزمانی که یک گزارش گوگل آنالیتیکس را بررسنننی می

آموزش تصنننویری بخش  بخششنننود. در فرمنت آن گزارش را ذخیره کنینند کننه لیسنننت آنهننا در این بخش ارائننه می
Customization ایم.های ذخیره شده را به صورت تصویری توضیح دادهگوگل آنالیتیکس توضیحات کامل گزارش 

 

 (Share Assetsهای مهم گوگل آنالیتیکس )گذاری بخشبه اشتراک
ها و ( ابزارهایی هسنننتند که در گوگل آنالیتیکس برای کمک به کاسنننتومایز کردن دادهAssetsهای مهم )دارایی یا بخش

های سننفارشننی بندی کانال، گروهGoals(، Custom Segmentsهای سننفارشننی )کنید. سننگمنتوتحلیل آنها ایجاد میزیهتج
(Custom Channel Groupingsاتریبیوشننن مدل ،)( های سننفارشننیCustom Attribution Modelsو گزارش ) های سننفارشننی
(Custom Reports( همگی به عنوان دارایی )Assetشناخته می )های گوگل آنالیتیکس در سطح شوند. داراییView  ایجاد و

های موردنظرتان را به صورت تکی و یا گروهی حذف و یا به توانید داراییمی Share Assetsشنوند. در بخش مدیریت می
اشته دی دارایی به اشتراک گذگذارید تنها اطالعات مربوط به پیکربناشتراک بگذارید. زمانی که یک دارایی را به اشتراک می

های اکانت و یا اطالعات شخصی شما را به اشتراک نخواهد گذاشت لذا از بابت محرمانه شود و گوگل آنالیتیکس دادهمی
 ها هیچ نگرانی وجود ندارد.بودن داده
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 گیرینتیجه
تصویری  هایبخش. در مجموعه ان رسیددر اینجا به پای آنالیتیکسکتاب الکترونیکی آموزش تصنویری صفر تا صد گوگل 

العه را به صورت کامل مط هافصلایم. چنانچه این های گوگل آنالیتیکس را به صورت مفصل توضیح دادهقبلی تمام بخش
های آن را تجزیه و تحلیل کرده و دادهگوگل آنالیتیکس به خوبی اسننتفاده  ها و امکاناتگزارشتوانید از کرده باشننید می

های کوچک و متوسط کافی های سنایت شرکتبرای کارشنناسنان دیجیتال مارکتینگ و ادمین دانشاین سنطح از  کنید؛
. کسننب مهارت باال در گوگل آنالیتیکس نیازمند کار عملی با این ابزار اسننت و الزمه آن به کار بسننتن دانش به خواهد بود

 قعی ابزار گوگل آنالیتیکس است.های وادست آمده از کتابچه آموزش گوگل آنالیتیکس با داده

 موفق باشید...
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