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آموزش گوگل آنبلیتیکس
آهَصش گبم ثِ گبم اثضاس گَگل آًبلیتیکض

ثشای هجتذیبى

ّشصهبى کِ یک هطتشی ثِ هب سفبسش افضایص سًک لٌذیٌگ پیح ٍ یب
تغییشات تدبست ایٌتشًتی هی دّذ ،اٍلیي سَال کِ هب هی پشسین ایي است:
ضوب دس حبل حبظش چگًَِ سبیت خَد سا اص لحبظ آهبسی ثشسسی هی کٌیذ؟
ضگفت صدُ هی ضَیذ اگش پبسخْب سا ثخَاًیذ:
“هب فمط ثخص فشٍش سا ثشسسی هی کٌین”.
هب ثب استفبدُ اص آًبلیضگش

دادُ ّبی پٌل سی سا ثشسسی هی کٌین.

هب ثبصدیذ ،فشٍش ،ثبصدُ سشهبیِ گزاسی دس ّش ثبصدیذ ٍ استفبدُ اص هٌطك (ٍ
حذٍد چْبس دلیمِ ثِ ّویي سٍال اداهِ هی دّذ) سا ثب استفبدُ اص
اکسل اًدبم هی دّین.
ثشای هي ثبٍس کشدًی ًیست کِ هشدم ثب ٍخَد اثضاسّبی سایگبًی هبًٌذ گَگل
آًبلیتیک ٌَّص اص آى ثشای پیگیشی تغییشات سبیت خَد استفبدُ ًوی کٌٌذ.
پس لجل اص آًکِ هب سٍضْبی ثْجَد تغییشات سا ثِ ضوب آهَصش ثذّین ،اثتذا
ًحَُ ًصت گَگل آًبلیتیکض سا آهَصش هی دّین تب هتَخِ ثطَیذ کِ دلیمب
دس صفحِ ضوب چِ هی گزسد .ایي هتي ساٌّوب ثشای هجتذیبى است پس هي
ّش تَظیح سبدُ ای کِ ثشای کبسثشاى هبّش ّن هفیذ ثبضذ ضشح هی دّن.
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راهنمبی نصب گوگل آنبلیتیکس
 -1یک اکبًت گَگل ثشای خَد ثجت ًبم کٌیذ.
 -2کذ پیگیشی سا دسیبفت ًوبییذ.
اگش ثبس اٍلتبى است کِ ٍاسد گَگل اًبلیتیکض هی ضَیذ لسوت صیش سا
ثخَاًیذ اگش ًِ ثِ لسوت “-2ة” ثشٍیذ.
اگش ثبس اٍلی ًیست کِ ٍاسد گَگل آًبلیتیکض هی ضَیذ:
 -3کذ اسٌیپت سا کپی ًوبییذ.
 -4اّذاف سا دس لسوت پیگیشی تغییشات ٍاسد کٌیذ.
 -5لسوت سیپَست ٍ یب گضاسش کشدى گَگل آًبلیتیک سا ثِ خَثی هطبلعِ
ًوبییذ.
 )1یک حسبة کبسثشی دس گَگل ثبص کٌیذ (اگش دس حبل حبظش حسبة گَگل
داسیذ هی تَاًیذ اص ایي لسوت ثگزسیذ)
ضوب ثشای دستشسی ثِ توبهی اثضاسّبی سایگبى گَگل ًیبص ثِ داضتي یک
اکبًت گَگل داسیذ.
 )2کذ پیگیشی سا دسیبفت کٌیذ.
-2الف) اگش ثبس اٍلتبى است کِ ٍاسد گَگل آًبلیتیکض هی ضَیذ هتي صیش سا
ثخَاًیذ.
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لجل اص آًکِ هتي پیگیشی خَد سا دسیبفت کٌیذ الصم است ثِ چٌذ سَال
پبسخ دّیذ ٍ لَاًیي گَگل سا لجَل کٌیذ.
اٍلیي صفحِ اص ضوب
صَست صیش است:

ٍة سبیت ضوب سا دسخَاست هی کٌذ کِ ثِ

ٍاسد کٌیذ( .اگش سبیت
ٍثسبیت خَد سا ثِ ضکل
داسیذ هطوئي ثبضیذ کِ آى سا ثِ سٍص ًوبییذ) ثشای لسوت
هی تَاًیذ ّش آًچِ ًبم سبیت ٍ یب پشٍطُ تبى است سا ٍاسد ًوبییذ .دس
کلیک
آخش ًبحیِ صهبًی خَد سا ٍاسد ًوبییذٍ .لتی توبم ضذ سٍی
ًوبییذ.
سپس اص ضوب دسخَاست هی ضَد تب اطالعبت توبس خَد سا ٍاسد ًوبییذ ٍ
تَافمبت کبسثشی گَگل آًبلیتیکض سا لجَل ًوبییذ.
پس اص آًکِ لَاًیي سا لجَل کشدیذ هی تَاًیذ کذ پیگیشی خَد سا ثشای
ٍثسبیتی ٍاسد کشدُ ثَدیذ ،دسیبفت ًوبییذ.
کذ پیگیشی سا کپی کشدُ ٍ ثِ گبم  3هشاخعِ کٌیذ تب ًحَُ ٍاسد کشدى کذ
سا ثیبهَصیذ.
-2ة) اگش ثبس اٍلتبى ًیست کِ ٍاسد گَگل آًبلیتیکض هی ضَیذ:
ضوب هی تَاًیذ خیلی سبدُ فمط سٍی لیٌک “
است ،کلیک کٌیذ.
لسوت سوت چپ پبییي
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دس صفحِ ثعذی دس لسوت
سا ٍاسد ًوبییذ ،هٌطمِ صهبًی خَد سا اًتخبة کشدُ ٍ سٍی

داهیي هَسد ًظش
کلیک کٌیذ.

ثعذ اص ایي هشحلِ ،گَگل ثشای سبیت ضوب کذ پیگیشی ایدبد هی کٌذ.
کلیک ًوبییذ .ثشای ًحَُ اًتمبل

کذ پیگیشی خَد سا کپی کشدُ ٍ سٍی
ثِ گبم  3هشاخعِ ًوبییذ.
ً )3حَُ اًتمبل کذ پیگیشی

اکٌَى کِ کذ پیگیشی اسٌیپت سا داسیذ الصم است سا آى سا سٍی ٍثسبیت خَد
ًوبییذ.
اگش دس هشاحل لجلی فشاهَش کشدُ ایذ کِ کذ اسٌیپت سا کپی کٌیذ ،اص ایي
هشاحل پیشٍی کٌیذ:
الف) ثِ صفحِ
سا ثضًیذ:
ٍیشایص -

سفتِ ٍ دس لسوت آخشیي ستَى سبیت گضیٌِ

ة) دس گَضِ ثبال سوت ساست سٍی لیٌک ثشسسی ٍظعیت
کلیک کٌیذ
ج) کذ اسٌیپت خَد سا دسیبفت ًوبییذ:
اکٌَى کذ اسٌیپت سا کپی کٌیذ ٍ حبال آهبدُ دسج آى ّستیذ.
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تٌْب کبسی کِ الصم است اًدبم دّیذ کذ اسٌیپت سا دس تک تک صفحبت
ٍثسبیت خَد ٍاسد ًوبییذ .ثیطتشیي اضتجبّی کِ کبسثشاى اًدبم هی دٌّذ ایي
است کِ ایي کبس سا فمط ثشای صفحِ اصلی سبیت اًدبم هی دٌّذ.
ای کِ هعوَال ثب آى
حبال ثبیذ اسکشیپت پیگیشی سا دسج ًوبیین .ادیتَس
سا ثبص ًوبییذ ٍ هتي پیگیشی
کبس هی کٌیذ سا ثبص کٌیذ ٍ یب ًَت پذ
سا دلیمب لجل اص تگ < > /لشاس دّیذ.
لشاس هی دٌّذ .یک خستدَی سبدُ
ایي تگ سا هعوَال دس آخش کذ
< > /دس ًَت پذ ٍ یب ادیتَستبى کبفی است تب ایي تگ سا پیذا کٌیذ.
سپس کذ سا لجل اص آى لشاس دّیذ هبًٌذ هثبل صیش:
ایي سًٍذ سا ثشای توبهی صفحبت سبیتبى تکشاس ًوبییذ .ثشای هثبل
.
ٍ
،
،
پس اص آًکِ ایي کبس سا اًدبم دادیذ ،گَگل آًبلیتیک ثِ کوی صهبى ًیبص داسد
تب صفحبت ضوب سا ثشسسی کٌذ تب هطوئي ضَد کِ اسکشیپتْب سش خبی خَد
لشاس گشفتِ ثبضٌذ .کبفیست  12تب  24سبعت صجش کٌیذ تب گَگل آًبلیتیک
ٍظعیت سبیتتبى سا آپذیت کٌذ.
صهبًی کِ سبیتتبى ثبصثیٌی ًطذُ ثبضذ ثِ ایي ضکل است:
ثِ هحط آًکِ گَگل آًبلیتیکض تبییذ کٌذ کِ سبیت ضوب ثِ طَس هٌبست ثب
48
آى ّوخَاًی داسد ،ایي اثضاس کبس خَد سا ضشٍع هی کٌذ .اگش پس اص
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سبعت سبیتتبى تبییذ ًطذ لطفب هشحلِ  3سا دٍثبسُ ثخَاًیذ تب هطوئي ضَیذ
کِ کذ سا ثِ دسستی ٍاسد کشدُ ثبضیذ.
 )4اّذافتبى سا ثِ ثخص پیگیشی تغییشات اظبفِ ًوبییذ
اکٌَى کِ پبیِ ٍ اسبس پیگیشی سا اًدبم دادُ ایذ ثبیذ گَگل آًبلیتیک سا
ضشٍع کٌیذ تب ضبّذ پیگیشی تغییشات ثبضیذ.
ثِ طَس کلی ثب اّذاف هی تَاًیذ هطخص کٌیذ کِ چِ تعذاد افشاد کبس خبصی
اًدبم دادُ اًذ ثشای هثبل یک کبسثش یک کبالیی سا خشیذُ ،دس ثخص سٍصًبهِ
سبیت ثجت ًبم کشدُ ٍ اص فالى صفحِ ثبصدیذ کشدُ است .گَگل حذاکثش چْبس
ّذف سا ثشای ّش ٍثسبیت تعییي کشدُ است .الجتِ ضوب هی تَاًیذ ثیطتش اص
چْبس ّذف داضتِ ثبضیذ اهب ایي اص هحذٍدُ آهَصش هجتذیبى خبسج است.
ثشای ثِ کبسثشدى صحیح اّذاف ،ثِ یک لیٌک ثشای صفحِ ” اّذاف” ًیبص
داسیذ .یک صفحِ ّذف ّش صفحِ ای است کِ هی خَاّیذ کبسثش اص اى
ثبصدیذ کٌذ .ثشای هثبل هی تَاًذ صفحِ تطکش ثبضذ کِ پس اص ثجت ًبم کبسثش
دس سٍصًبهِ سبیت ثبص ضَد ٍ یب هی تَاًذ سسیذ هطتشی ثبضذ کِ پس اص
سفبسش کبال دس سبیت ثبص هی ضَد.
ثشای آضٌب ضذى ثب اًتخبة ّذف ،اثتذا ثِ صفحِ
ٍ سٍی “ ” کلیک ًوبییذ.
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دس لسوت تٌظیوبت پشٍفبیل دس لسوت پبییي دٍ ثخص “
” ٍخَد داسًذ .سٍی لسوت خبلی اّذاف کلیک کٌیذ .اگش ثبس
ٍ “
دس سدیف کلیک ًوبییذ:
اٍلتبى است سٍی

”

اکٌَى ثبیذ صفحِ تٌظیوبت اّذاف سا هطبّذُ کٌیذ .اثتذا ثِ ثخص ”
” هی سٍین:
ّذف فعبل :ایي ثخص اّذاف سا فعبل ٍ غیشفعبل هی کٌذ .پس ثب اًتخبة
“ ” ایي اّذاف سا فعبل ًوبییذ.
اًَاع تطبثك یب هچ

 : -سِ ًَع داهیي هچ ٍخَد داسد.

استفبدُ هی کٌذ ،اص
 -1هچ یب تطبثك هتغیش :اگش صفحِ ضوب اص داهیي
ایي هچ استفبدُ کٌیذ .ثشای هثبل ثیبییذ فشض کٌین صفحِ ّذف ضوب
صفحِ سسیذ هطتشی است کِ چیضی ضجیِ ثِ ایي است:
کِ لسوت
ثِ طَس هذاٍم ثشای ّش سسیذ تغییش هی کٌذ.
&
 -2هچ یب تطبثك ثبثت :اص ایي ًَع هچ صهبًی استفبدُ کٌیذ کِ صفحِ ای ثبثت
هبًٌذ صفحِ تطکش داسیذ.
 -3تطبثك لبعذُ داس :ایي ًَع هچ اص کلوِ ثٌذی لبعذُ داس گَگل استفبدُ هی
کٌذ .ثشای ثسیبسی اص سبیتْبی تدبستی صفحِ تطکش داهیي ثبثت ٍ صفحِ
سسیذ هطتشی داهیي هتغیش داسد ٍ ضوب ثبیذ ایي سا ثب آی دی هطتشی ٍ یب
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آی دی ٍ هطخصبت سفبسش تطبثك دّیذ .آهَختي هجحث
ایي صهیٌِ ظشٍسی است کِ ثشای هجتذیبى کبس ساحتی ًیست.

دس

پس ثش اسبس صفحِ ّذف ،هچ یب تطبثك دسست سا اًتخبة ًوبییذ.
سا دس
ّذف :دایشکتَسی فبیل صفحِ ّذف سا ٍاسد کٌیذ .کل
ایي ثخص لشاس ًذّیذ .خیلی سبدُ دایشکتَسی ٍ ًبم فبیل اصلی سا ثٌَیسیذ.
ًبم ّذف :ایي ثشای استفبدُ ضخص ضوب استً .بم ّذف سا ّشآًچِ هی
خَاّیذ ثگزاسیذ.
خَد سا چک کٌیذ کِ دص حبلت

حسبسیت ثِ ثضسگٌوبیی :ثبدلت
ثضسگٌوبیی ًجبضذ.

اسصش ّذف :ثیبییذ تصَس کٌین اسصش ّش ایویل سٍصًبهِ کِ ثشای کبسثشاى هی
فشستیذ 0 70دالس است .اگش ّیچ اسصضی ثشای آى ًگزاضتِ ایذ ایي لسوت سا
صفش ثگزاسیذ.
است .ایي ثخص هدوَعِ ای اص صفحبت است
ثخص ثعذی
کِ ثِ ّذف ثشهی گشدًذ ٍ دس عولیبت ٍثسبیتْبی تدبسی کبسثشد داسد .اگش
یک سبیت تدبسی داسیذ هوکي است سِ تب پٌح هشحلِ داضتِ ثبضذ هبًٌذ
 .ضوب
“
ٍاسد ًوبییذ تب اص
هی تَاًیذ ایي صفحبت سا ثِ طَس دلیك دس ثخص
تشافیکی کِ ثِ سبیت ضوب ٍاسد هی ضَد آگبُ ضَیذ ٍ هتَخِ ضَیذ کِ دس
کذام هشحلِ اص سبیت خبسج ضذُ اًذ.
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ّذف ،دس ثخص ٍاسد کشدى اطالعبت ّذف هطوئي ثبضیذ کِ کل
هبًٌذ
لیٌک سا ٍاسد ًکٌیذ فمط دایشکتَسی ٍ فبیل سا ٍاسد ًوبییذ.
هطوئي ضَیذ کِ فیلذّبی ظشٍسی سا پش کشدُ ثبضیذ .ایي لسوت ثسیبس هْن
است صیشا هي هطوئي ّستن کِ اکثش کبسثشاى هستمیوب ثِ ثخص صفحِ
تطکش هی سًٍذ ٍ تک تک گبهْبی ایي هتي سا ثِ عٌَاى تغییشات دس ًظش ًوی
گیشًذ.
صهبًی کِ ایي هشحلِ توبم ضذ دکوِ ثجت تغییشات سا ثضًیذ .تجشیک هی گَین
ضوب االى هی تَاًیذ تغییشات سبیت خَد سا ثشسسی ًوبییذ.
 )5گضاسضْبی گَگل آًبلیتیکض
اکٌَى کِ سبیت ضوب ثِ طَس صحیح ثشسسی هی ضَد صهبًص سسیذُ کِ
توبم گضاسضْبی گَگل اًبلیتیکض سا هطبّذُ ًوبییذ .تٌْب هجحثی کِ هي هی
خَاّن دس ایي ثخص ثگَین ایي است کِ هْوتشیي ثخص پیگیشی تغییشات،
دس لسوت اّذاف است.
گضاسش
اثتذا سٍی تت اّذاف کلیک کشدُ ٍ ثعذ لیٌک
کٌیذ:

سا ثبص

ثشای هثبل یک سبیت خیشیِ سا دسًظش ثگیشیذ کِ دس آى اععب سا طجمِ ثٌذی
ایي سبیت ثِ ایي تشتیت است“ :صفحِ اععب””> -صفحِ
هی کٌیذ.
تطکش اص خشیذ اععب” دس ّویي سٍص ضوب هطبّذُ هی کٌیذ کِ ً 625فش اص
سبیت ضوب ثبصدیذ کشدُ اًذ ٍ ً 47فش ععَ خیشیِ ضذُ اًذ ٍ ثبعث تغییش
 7 52دسصذی دس هیضاى تغییشات سبیت ضذُ اًذ.
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ایي صفحِ هْوتشیي ثخص است ٍ ثِ ضوب تشافیک سبیتتبى سا ًطبى هی
دٌّذ ٍ هی تَاًیذ ثبال پبییي سفتي تغییشات سا هطبّذُ کٌیذ .گَگل
آًبلیتیکض هیضاى تغییشات سا ثِ صَست “ثبصیذکٌٌذگبى اّذاف/کل
ثبصدیذکٌٌذگبى سبیت” .دس هثبل سبیت خیشیِ :ایي سبصهبى اص سشاسش دًیب
هیلیًَْب تشافیک دسیبفت هی کٌذ .اکثش افشاد حتی اص صفحِ ععَیت ثبصدیذ
ًوی کٌٌذ .پس دسصذ تغییشاتی کِ دس ثبال رکش ضذ ًوی تَاًذ صحیح ثبضذ
ٍ ضوب ًجبیذ ثِ ایي اعذاد اعتوبد کٌیذ .تٌْب ساّی کِ گضاسضبت گَگل
آًبلیتیکض هی تَاًذ صحیح ثبضذ صهبًی اتفبق هی افتذ کِ لٌذیٌگ پیح ٍ
صفحِ خشیذ سبدُ ای داسیذ.
پس ثِ یبد داضتِ ثبضیذ ّویطِ اص اّذاف

ثِ دسستی استفبدُ کٌیذ.

کالم آخش
اهیذٍاسین ایي ساٌّوبیی ٍ آهَصش اثتذایی ثِ ضوب کوک خَثی دس استفبدُ
اص گَگل آًبلیتیک کشدُ ثبضذ.

11

| منبعFastseo.ir :

Fastseoir
Fastseo.ir
سئو و بهینه سازی سایت | تماس09224021232 :

برای دریبفت مشبوره رایگبن ،سئو و بهینه سبزی سبیت
بب پبیگبه سئو (فست سئو) تمبس حبصل نمبیید
09224021232

12

