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 Google Analytics آنالیتیکس گوگل نصب آموزش
 

 شآموز, وردپرس قالب بھ آنالیز گوگل کد افزودن, آنالیتیکس گوگل پیشرفتھ آمارگیر اندازی راه و نصب آموزش
 google analytics آمارگیر سرویس با کار ای حرفھ

 و اطالعات این. دارند بازدیدکنندگانشون اطالعات بررسی و وبسایت آمار تحلیل و تجزیھ بھ زیادی عالقھ ھا وبسمتر معموال
 ھموار ونوبسایتش پیشرفت بسوی رو راه و کنند تحلیل و تجزیھ رو کاربران رفتار تا میکنھ کمک ھا وبسایت مدیران بھ دیتاھا
 تحلیل و تجزیھ ھای سرویس زمینھ در Google Analytics سرویس با و میزنھ رو اول حرف گوگل بازھم مورد، این در. کنند

 یدکنندهبازد یک از مختلفی مقادیر و ھست دقیق بسیار آناالیتیکش گوگل وبسایت آمارگیر. ھست پیشرو وبسایت بازدیدھای
 . ھست آناالیتیکس گوگل سرویس ما پیشنھاد. میده قرار شما اختیار در رو وبسایت

 

 

 میتونید چجوری کھ بدیم آموزش بھتون میخوایم ما و نمیگیره وقت بیشتر ثانیھ ۶۰ وردپرس در آناالیتیکس گوگل سازی فعال
 .باشید ھمراه ما با پس. کنید فعال وردپرس روی بر رو آناالیتیکس گوگل

 

  

 بشید وارد خود گوگل اکانت بھ
 گوگل ھای سرویس کلیھ بھ میتونید گوگل اکانت یک با یعنی این و ھست One Account, All Of Google گوگل، شعار

 سابح بھ زیر آدرس طریق از. دارید ھم آناالیتیکس گوگل حساب عمال دارید، جیمیل حساب یک اگر پس. باشید داشتھ دسترسی
Google Analytics بسازید گوگل اکانت یک زیر آدرس از ندارید، گوگل اکانت اگر. بشید وارد خودتون. 

 Http://Google.com/Analytics: آناالیتیکس گوگل سرویس وبسایت

 از بعد. کنید تکمیل رو فرم اطالعات و کنید کلیک Add a Site دکمھ روی بر شدید، خودتون آناالیتیکس گوگل اکانت وارد وقتی
 .بدید قرار وبسایتتون در و کنید کپی اون باید کھ میده اسکریپت جاوا کد یک شما بھ گوگل کار این



 

 وردپرس قالب بھ آناالیتیکس گوگل کد افزودن آموزش

 در رو دیدبو کرده کپی کھ کدی کار این برای. بدید قرار خودتون وبسایت قالب در رو کردید دریافت گوگل از کھ کدی باید حاال
 .بدید قرار> body< تگ در و Header.php فایل

 

 

 دادید؟ انجام درست رو کار این کھ ببینید و کنید چک

  بخش در اگر. کنید کلیک Tracking Info روی بر Admin بخش از. برگزدید خودتون Google Analytics اکانت بھ
Tracking Status یکلمھ Receiving Data غیر در. ھست آماده چیز ھمھ و دادید انجام درست رو کار این یعنی دیدید، رو 

 .کنید بازبینی مجددا رو کار مراحل اینصورت



 

 

 !کنید استفاده وردپرس پالگین از: تر ساده حل راه یک

 از غیر بھ( رو مراحل این تمامی کھ داره افزونھ یک ھم Google Analytics برای و کرده راحت رو کار وردپرس زھم با
 وردپرس ھای افزونھ مخزن از رایگان بصورت و ھست Google Analytics افزونھ این نام. میده انجام راحتی بھ) عضویت

 + کنید کلیک اینجا افزونھ این بھ دسترسی برای. ھست دسترس در

 وارد مشخص باکس در رو خودتون Tracking-ID افزونھ، این تنظیمات بخش از کافیھ تنھا افزونھ، فعالسازی و نصب از بعد
 سادگی ھمین بھ. کنید ذخیره رو تنظیمات و کنید

 

 جومال قالب بھ Google Analytics کد کرد اضافھ

 

 مدیریت گزینھ الحاقات منوی از و شده جومال مدیریت وارد منظور این برای. است ساده واقعا جومال بھ کد این کردن اضافھ
 کمھد روی بر پایان در. نمایید کلیک ویرایش دکمھ روی بر و نموده انتخاب را نظر مورد قالب سپس. نمایید انتخاب را ھا قالب

 .نمایید کلیک HTML ویرایش

 .نمایید ویرایش را قالب HTML توانید می شما باشید داده انجام درست را باال موارد اگر

 

 .بروید قسمت ترین پایین بھ و نموده اسکرول را کد    –

 .کنید می مشاھده را >body</ تگ شما آخر بھ مانده خط یک    –

 .نمایید کپی تگ این از قبل را Google Analytics دریافتی کد    –

 .نمایید کلیک ذخیره دکمھ روی بر اکنون    –

 

 Google Analytics آنالیتیکس ھای قسمت تمام با کار آموزش

 دارید؟ نیاز آنالیتیک گوگل از تری عمیق درک بھ شما آیا

 .بخشد بھبود را شما آنالیتیک گوگل گیری گزارش تواند می مھم تنظیمات و جزئیات کمی

 را آن از آمده بدست اطالعات از استفاده بھترین و اندازی راه برای شما آنچھ و آنالیتیک گوگل با کار اولیھ اصول مقالھ این در
 .شود می داده آموزش دارید نیاز

 در. اید کرده اندازی راه ھایتان سایت وب از یکی حداقل برای را آنالیتیک گوگل شما کھ شود می فرض مقالھ این در: توجھ
 اھنمایر مرکز العمل دستور طبق را نصب فرایند مراحل توانید می اید نکرده فعال را خود آنالیتیک گوگل ھنوز شما صورتیکھ

 گوگل اندازی راه درخواست مھر پارسیان با تماس با یا و نمایید طی) Google Analytics Help Center( آنالیتیک گوگل
 .نمایید ارسال را خود آنالیتیک



 

 

 ”آنالیتیک گوگل با کار بھ آغاز“

 

 :آنالیتیک گوگل نامھ واژه

 ھای داده در اصطالحات این با اغلب شما. بدانید را آنھا معانی بایست می شما کھ دارد وجود اصطالح چند, شروع از پیش
 .اند شده استفاده مقالھ این در اصالحات این ھمچنین و, شد خواھید مواجھ آنالیتیک گوگل

. دباش داشتھ مختلفی مقادیر تواند می کھ باشد می شی یک مشخصات یا توصیفی ویژگی یک ابعاد): Dimensions( ابعاد
 گوگل در فرض پیش صورت بھ کھ ھستند ابعاد از ھایی نمونھ ھمھ  دوره زمان مدت و ھا نمایش, صفحھ از خروج, مرورگر
 .دارند وجود آنالیتیک

 اندازه نسبت یک یا مبلغ یک صورت بھ کھ ھستند ابعاد از فردی بھ منحصر مقادیر ):Metrics( ھا معیار یا ھا متریک
 متریک از ھایی نمونھ ھا دوره زمان میانگین و دوره ھر در شده مشاھده صفحات, شده مشاھده ھای صفحھ. شوند می گیری
 .شوند می استفاده آنالیتیک گوگل در کھ ھستند ھایی

 باشد می درگیر غیره و برنامھ, شما سایت وب با فعاالنھ کاربر کھ زمان از ای بازه بھ دوره یک ):Sessions( ھا دوره
 الکترونیک تجارت, رویدادھا, شده مشاھده ھای صفحھ( شده استفاده ھای داده تمام. مشخص تاریخ یک در البتھ گردد می اطالق

 .باشند می مرتبط دوره یک با) غیره و

 ملشا این کھ. اند داشتھ فعال دوره یک حداقل شده انتخاب تاریخ محدوده یک در کھ ھستند کسانی کاربران  ):Users( کاربران
 .شود می بازگشتھ مجدد و جدید کاربر دو ھر

 محاسبھ صفحھ یک مکرر نمایش. باشد می شده مشاھده صفحات کل تعداد معنی بھ ):Pageviews( صفحھ از بازدید تعداد
 .شود می

 آن بھ کھ باشد می دوره ھر در شده مشاھده صفحات تعداد میانگین واقع در ):Pages/Session( دوره ھر در صفحات
 .شود می محاسبھ صفحھ یک مکرر نمایش. گویند می نیز صفحھ عمق میانگین

 .دوره یک طول میانگین ):Avg. Session Duration( دوره زمانی بازه متوسط

 یک کھ ھایی بازدید مثال عنوان بھ( باشد می صفحھ تک یک از بازدید درصد جستن نرخ): Bounce Rate( جستن  نرخ
 )صفحھ آن با تعامل بدون است داشتھ سایت از خروج تا سایت بھ اش ورودی صفحھ از شخص



 .ھستند بار اولین برای کھ بازدیدھایی درصد از تخمینی ):New Sessions( جدید ھای دوره

 وب روی را خاصی اقدامات کاربران اغلب چگونھ شوید متوجھ تا دھند می را امکان این شما بھ اھداف ):Goals( اھداف
 .کنند می کامل یا و دھند می انجام شما سایت

 .شوند می کامل شما سایت روی اھداف کھ است دفعاتی تعداد تغییرات ):Conversions( تغییرات

 نکرد اضافھ اجازه شما بھ) شوند می شناختھ نیز سفارشی ھای کمپین عنوان بھ ھمچنین( ھا کمپین ):Campaigns( ھا کمپین
 .شما سایت بھ ارجاعی ترافیک درباره بیشتر اطالعات آوری جمع برای دھند می را شما سایت وب از آدرس ھر بھ پارامترھایی

 )کاربران شدن جذب چگونگی( دھد می نشان را شما سایت وب بھ کاربران رسیدن چگونگی جذب ):Acquisition( جذب

 .کند می کمک تان سایت وب مطالب بھبود جھت شما بھ) کاربران رفتار( رفتار اطالعات ):Behavior( رفتار

 

 ):Google Analytics Home( آنالیتیک گوگل اصلی صفحھ

 یتسا وب تمام لیست آن در کھ گردید می منتقل اصلی صفحھ بھ شما, شوید می خود آنالیتیک گوگل صفحھ وارد کھ ھنگامی
 ھر راست سمت در را اولیھ اطالعات از برخی شما بھ لیست این. کنید می مشاھده اید کرده اندازی راه خود حساب در کھ ھایی
 .ھدف تغییرات نرخ و جستن نرخ, دوره زمان میانگین, ھا دوره تعداد مانند دھد می نمایش سایت وب

 

 

 ”آنالیتیک گوگل اصلی صفحھ“

 امنھد کردن پیدا برای تاریخ محدوده زیر در جستجو منوی از توانید می, دارید سایت وب زیادی تعداد باال مثال مانند ھم شما اگر
 ممھ شما کار و کسب برای بیشتر کھ را ھایی دامنھ خواھید می فقط شما صورتیکھ در ھمچنین. نمایید استفاده نظرتان مورد
 دار تارهس ھای سایت نمایش فقط حالت بھ را نمایش تنظیمات و نمایید گزاری عالمت ستاره با را آنھا توانید می, ببینید را ھستند
 .دھید تغییر

. کنید مشاھده نظرتان مورد زمانی دوره اساس بر را ھا سایت اطالعات تا کنید استفاده تاریخ محدوده امکان از توانید می شما
 ات نمایید استفاده گذشتھ در زمانی دوره یک با فعلی زمانی دوره مقایسھ برای تاریخ محدوده امکان از توانید می شما ھمچنین
 .ببینید را ھدف تغییر نرخ و جستن نرخ, دوره ھر زمان متوسط), sessions( ھا دوره در آمده بوجود تغییرات

 



 

 ”دھد می شما بھ را ھا داده مقایسھ امکان آنالیتیک گوگل تاریخ محدوده کننده انتخاب“

 دامک ببینید کھ باشد می ساده این, بدھد انعکاس را شده زمانبندی مقایسھ تا کند می تغییر سایت وب ھر برای ھا داده کھ آنجا از
 .شوید متوجھ را تغییرات و است کرده دریافت را کمتری یا و بیشتر ترافیک شما سایت وب

 

 

 

 ”شما باالی ھای سایت وب میان اولیھ اطالعات مقایسھ“

 ھصفح بھ شما سپس و نمایید کلیک مربوطھ لینک روی بر فقط, خاص سایت وب یک مورد در بیشتر اطالعات مشاھده برای
 .شد خواھید منتقل آنالیتیک گوگل دھی گزارش

 

 ):Google Analytics Reporting( آنالیتیک گوگل دھی گزارش

 .کند می ارائھ مخاطبانتان اطالعات از کلی نمای یک آنالیتیک گوگل دھی گزارش صفحھ

 و فتنر امکان شما بھ کھ بینید می را آنالیتیک گوگل اولیھ منو نوار شما, آنالیتیک گوگل دھی گزارش نمایش صفحھ باالی در
 در این بر عالوه. دھد می را ادمین بخش و گزارشات سازی سفارشی بخش, دھی گزارش بخش, اصلی صفحھ بین حرکت
 .کنید سوئیچ خود آنالیتیک گوگل کاربری حساب در دیگرتان ھای سایت وب بھ توانید می شما, راست سمت قسمت

 

 

 

 ”آنالیتیک گوگل باالیی منوی نوار ھای گزینھ“

 ھمچنین و کند کمک خاص ھای گزارش کردن پیدا برای شما بھ تا دارد وجود جستجو ابزار یک, چپ سمت عمودی منوی در
 .شما آنالیتیک گوگل از مھم مناطق بھ ھایی لینک از لیست یک



 

“ گوگل آنالیتیکگزینھ ھای منوی عمودی سمت چپ  ” 

 :بھ توضیح گزینھ ھای این منو در پایین می پردازیم

: (Dashboards) داشبورد 
یک نمایش سفارشی از داده ھای گوگل آنالیتیک بسازید. این  (widgets) داشبورد بھ شما اجازه می دھد تا با استفاده از ویجت ھا

داده ھا می باشد بدون نیاز بھ گشتن در میان گزارش ھای استاندارد یک راه بسیار خوب برای دیدن زیر مجموعھ ھای خاصی از 
 .موجود



 

 

 ”آنالیتیک گوگل شده سازی سفارشی داشبورد از ای نمونھ“

 از ھا ویجت کردن اضافھ برای یا و کنید اضافھ+) Add Widget( دکمھ از استفاده با خود داشبورد بھ را ھا ویجت توانید می شما
 ready-to-go ابزار توانید می ھمچنین. کنید استفاده استاندارد ھای گزارش مرور با) Add to Dashboard( لینک

dashboards نمایید دانلود آنالیتیک گوگل ھای حل راه گالری از را. 

 

 ):Shortcuts( میانبر کلیدھای

 .کند می لینک تان عالقھ مورد آنالیتیک گوگل ھای گزارش بھ را شما سادگی بھ کھ است ابزاری میانبر ھای کلید

. 

 



 

 

 ”نمایید استفاده اطالعات سریع پیداکردن برای آنالیتیک گوگل میانبر کلیدھای از“

 ھای زمان در مجددا کھ دارید نیاز و ھستید آنالیتیک گوگل در اطالعات از خاص قسمت یک مشاھده حال در شما کھ زمان ھر
 در اصخ گزارش این آدرس کار این با. کنید کلیک آن باالی در میانبر کلید لینک روی بر, کنید مراجعھ اطالعات این بھ مختلف

 .کنید مراجعھ آن بھ آینده در بتوانید تا گیرد می قرار میانبر کلیدھای منو

 

 ):Intelligence Events( ھا رویداد سازی آگاه

 رویدادھای وقوع زمان در تا کنید فعال را آنھا آنالیتیک گوگل در توانید می شما کھ باشند می ھایی ھشدار رویدادھا سازی آگاه
 شود. ارسال ایمیل شما برای خاص

 

 

 ”آنالیتیک گوگل در رویدادھا سازی آگاه ھای نمونھ“

 را ھشدارھایی دیگر معیارھای یا و ھدف تغییرات), Sessions( ھا دوره تعداد در چشمگیر تغییر یک برای مثال توانید می شما
 .نمایید تنظیم ماھانھ یا و ھفتگی, روزانھ زمانی ھای بازه در

 

 ):Real-Time( بالدرنگ یا واقعی زمان

 امکان شما بھ فورا واقعی زمان اطالعات ھستند؟ شما سایت وب روی اشخاصی چھ حاضر حال در دقیقا بدانید خواھید می آیا
 .دھد می را اطالعات این بھ دسترسی



 
 

 ”آنالیتیک گوگل در واقعی زمان بخش کلی نمای اطالعات“

 این در را بیشتری موارد و آنھا جغرافیایی مکان, فعال صفحات, فعلی بازدیدکنندگان توسط شده دیده صفحات توانید می شما
 .کنید مشاھده بخش

 

 ):Audience Through Conversions Reports( تغییرات ھای گزارش طریق از بازدیدکنندگان

 رفتار), Acquisition( جذب), Audience( بازدیدکنندگان ھای بخش طریق از شما آنالیتیک گوگل اطالعاتی خوراک
)Behavior (تغییرات و )Conversions (و محتوا, ترافیک منابع, کاربران درباره مفصلی ھای گزارش ھا این. آیند می بدست 

 .ھستند ھدف بھ ورسیدن تکمیل

 

 ):Google Analytics Standard Reporting Views( آنالیتیک گوگل استاندارد ھای گزارش مشاھده

 حال در شما کھ ھنگامی. کند می ارائھ را استاندارد گزارش یک کناری نوارعمودی اصلی ھای گزینھ از زیرمجموعھ ھر
 :دید خواھید را زیر موارد, ھستید استاندارد گزارش یک مشاھده

 ردنک سفارشی اجازه شما بھ کھ امکاناتی با استاندارد ابزار نوار یک و تاریخ کننده انتخاب), زبان: مثال عنوان بھ( گزارش نام
 گسترده صفحھ مختلف ھای فرمت با گزارش اطالعات از گرفتن خروجی, گزارش کردن ایمیل, دھد می را گزارش نمایش نحوه

 .گزارش این بھ میانبر کلید یک ایجاد و داشبورد بھ گزارش کردن اضافھ, PDF یا و

 



 

 ”آنالیتیک گوگل در استاندارد گزارش منوی ھای گزینھ“

 روی بر دتوانی می, کنید می مشاھده ابزار نوار در تاریخ کننده انتخاب زیر در را اتحصیلی فارغ کاله بھ شبیھ لوگوی شما وقتی
 )ستا شده داده نشان پایین در آنچھ مانند. (بیاورید بدست خاص گزارش آن ھای داده مورد در بیشتری اطالعات تا کنید کلیک آن

 
 

 ”استاندارد ھای گزارش در آنالیتیک گوگل آموزشی مطالب“

 بھ آنالیتیک گوگل سرتاسر از را شما اطالعات کھ) All Sessions( ھا دوره تمام. دارد وجود گزینھ دو ابزار نوار منوی زیر
 بر را خود اطالعات شما کھ دھد می اجازه کھ +)Add Segment( سگمنت کردن اضافھ و, دھد می نشان کمال و تمام صورت

 .غیره و ھا موبایل از ترافیک, جستجو موتورھای از ترافیک, مستقیم ترافیک مانند, کنید مشاھده خاصی معیارھای اساس

 برای نمایید استفاده+)  Create New Segment( جدید سگمنت ایجاد گزینھ از توانید می شما, سگمنت کردن اضافھ صفحھ در
 روی شما سایت وب بھ آمده ترافیک یا و ایران کشور از سایت وب بھ آمده ترافیک مانند, خودتان نظر مورد معیارھای ساختن

 .سایت وب از خاص صفحھ یک

 

 

 ”خاص ترافیکی اطالعات برای آنالیتیک گوگل مختلف ھای سگمنت“



 با اھ گزارش بیشتر. کنید می نگاه کھ است گزارشی مخصوص کھ دید خواھید را اطالعاتی شما, ھا دوره تمام صفحھ بھ نگاه با
 .شوند می شروع زمانی جدول در جستجوگر دید یک

 
 

 ”دھد می نشان شما گزارش اطالعات از کلی نمای یک جستجوگر بخش“

, ھدف مجموعھ, سایت استفاده میزان, اطالعات خالصھ بین سوئیچ برای ای گزینھ زمانی جدول در جستجوگر دید باالی در
 .دارد وجود گوگل AdSense تبلیغات و الکترونیک تجارت

 تغییرات و رفتار, جذب میزان اند شده گزارش کھ اطالعاتی برای و باشد می فرض پیش صورت بھ اطالعات خالصھ نمایش
 یم صحبت خاص زبان یک بھ کھ بازدیدکنندگانی برای باشد اطالعاتی تواند می این, زیر مثال در. دھد می نشان  را اطالعات

 .کنند

 

 

 

 ”آنالیتیک گوگل در گزارش اطالعات از خالصھ مشاھده“

 کی بھ مربوط اطالعات تغییر برای تغییرات کشویی منوی از, اید کرده اندازی راه خود سایت وب برای ھدف چندین شما اگر
 .نمایید استفاده متفاوت ھدف



 

 

 ”نمایید استفاده خاص ھدف یک نمایش برای تغییرات کشویی منوی از“

 صددر, ھا دوره زمانی بازه میانگین, دوره ھر در شده دیده صفحات تعداد, ھا دوره تعداد شما بھ فقط سایت استفاده میزان بھ نگاه
 از چیز ھمھ سایت از استفاده میزان بھ نگاه واقع در. دھد می نشان را شده گزارش اطالعات برای جستن نرخ و جدید ھای دوره
 .شود می شامل را جدید کاربران جز بھ را رفتار و جذب ھای گزینھ

 ھر در ھدف ۴ توانید می شما( دھد می نشان مجموعھ یک اھداف برای را ھدف کلی تغییر نرخ ھدف ھای مجموعھ دیدن
 مقالھ این انتھای در. (مجموعھ یک در ھدف ھر برای فردی ھدف تبدیل نرخ و دوره ھر در ھدف ارزش), باشید داشتھ مجموعھ

 )کرد خواھیم صحبت اھداف اندازی راه مورد در

 برای را دوره ھر ارزش و الکترونیک تجارت تغییرات نرخ, سفارش ارزش, معامالت, درآمد میزان الکترونیک تجارت دیدن
 تجارت دریابی برای را تان سایت وب بایست می شما, الذکر فوق اطالعات دریافت جھت. دھد می نشان شده گزارش اطالعات

 را تنظیمات این چگونگی توانید می آنالیتیک گوگل Help Center  یا راھنمایی مرکز از شما و, نمایید تنظیم الکترونیک
 .بیاموزید

 این. اند کرده اندازی راه شان سایت وب روی را گول AdSense تبلیغات کھ شود می ھایی سایت وب بھ مربوط Adsense دیدگاه گزینھ
 eCPM (Effective و)  CTR (Click through rate, صفحھ بازدید تعداد, تبلیغات روی کیلیک تعداد, AdSense از حاصل درآمد دیدگاه

Cost-per-thousand  (تبلیغات اکانت بایست می اطالعات این دریافت برای. دھد می نشان شده گزارش اطالعات برای را AdSense 
 .شود Link یا و   مرتبط شما آنالیتیک گوگل اکانت بھ شما

 این از. دارد وجود معیارھا دیگر و) Sessions( ھا دوره مقایسھ برای کشویی منوی یک جستجوگر بخش ھای گزینھ زیر در
  .کنید استفاده جستن نرخ و ھا دوره مقایسھ مانند تان گزارش در ای مقایسھ مختلف اطالعات دیدن برای کشویی منوی

 

 ”نمایید مقایسھ ھم با را مختلف معیارھای, جستجوگر بخش کشویی منوی از استفاده با“

 یا و دھید تغییر ماھیانھ یا ھفتگی, روزانھ بھ را تان اطالعات نمایش نوع توانید می شما, کشویی منوی این راست سمت در
 .دھید تغییر گراف یک یا و بیشتر جزئیات با نمودار یک بھ زمانی جدول حالت از ھمچنین



 

 

 ”جستجوگر بخش از گراف و نمودار حالت اضافی نماھای“

 رایب بینید می کشویی منوی چند شما, چپ سمت باالی در. دارد وجود دیگر نمایشی گزینھ چند, جستجوگر بخش زیر جدول در
 .ثانویھ بعد یک کردن اضافھ

) en-us Language( ھستید آمریکایی – انگلیسی زبان گزارش مشاھده حال در شما کھ کنیم فرض دھید اجازه, مثال عنوان بھ
 اصلی منابع درباره بیشتری اطالعات خواھید می و) Audience > Geo > Language > en-us( دارد قرار زیر مسیر در کھ

 .بیاورید بدست متحده ایالت زمان انگلیسی کاربران برای ترافیک

 جدول حاال. کنید انتخاب را) Source( منبع سپس و) Acquisition( جذب گزینھ منو از ابتدا, کنید کلیک ثانویھ بعد روی بر
 .دھند می نشان را شما نظر مورد اطالعات ھا داده

 

 

 

 ”کنید استفاده خاص اطالعات پیداکردن برای ثانویھ بعد از“

 دتوانی می شما مثال برای. دھید تغییر مختلف ھای گراف و نمدارھا بھ را نمایش نوع توانید می شما, جدول راست سمت درباالی
 برانیکار یعنی(  اند آمده مستقیم صورت بھ سایت وب بھ کھ کاربرانی اکثر و دھید تغییر ای دایره نمودارھای بھ را نمایش نوع



 – انگلیسی زبان بھ و) اند نیامده ھم اجتماعی ھای شبکھ یا و جستجو موتورھای از, اند نشده ارجاع دیگری سایت وب از کھ
 .کنید مشاھده را کنند می صحبت آمریکایی

 

 

 

 ”ثانویھ بعد از استفاده در ترافیک منبع عنوان بھ زبان گزارش از ای دایره نمودار نمایش“

 فیلتر جدول در را ھا زبان و خاص ابعاد, جستجو بخش کنار در Advanced لینک روی بر کلیک با توانید می ھمچنین شما
 ینکھا کردن پیدا برای دھید نمایش را دارند درصد یک از کمتر جستن نرخ کھ کاربرانی فقط توانید می شما, مثال برای. کنید
 .دارند را جستن نرخ کمترین مرتبط ترافیک منابع و ھا زبان کدام

 

 

 ”کنید استفاده دارند را جستن نرخ کمترین کھ ھایی دوره نمایش برای Advanced فیلتر از“



 می امکان شما بھ کشویی منوی این. دارد وجود بیشتر ھای ردیف نمایش برای کشویی منوی یک جدول راست سمت پایین در
 .کنید مشاھده را جدول باالی فرض پیش گزارش ده بھ نسبت مختلف اطالعات با گزارش بیشتری تعداد تا دھد

 بھ موضوع این. کنید کلیک تان جدول در ھایی لینک روی بر شما کھ دارد الزم ترین ارزش کم نھ اما جدول از بخش آخرین
 .یابید دست ھا داده از خاصی ھای مجموعھ زیر بھ تا دھد می اجازه شما

 سمت منوی در” Audience“ مخاطبان ھای گزارش مجموعھ زیر( باشید سکونت محل گزارش بخش در شما اگر مثال عنوان بھ
 روی بر شما اگر. اند آمده ھا کشور کدام از شما ھای Session یا ھا دوره اکثر کھ دھد می نشان مربوطھ جدول), باشد می چپ

 بر کھ صورتی در. دید خواھید ترافیک تفکیک با را اند شده شما سایت وارد آنھا از کھ ھایی ایالت شما, کنید کلیک متحده ایاالت
 .آورد خواھید بدست را باالتر ترافیک با ھای شھر شما, کنید کلیک ایلت یک روی

 ھای گزارش تمام مخصوص بھ کھ کنید کلیک مربوطھ جدول در ھایی لینک روی بر شما اگر شد خواھد تکرار اتفاق ھمین و
 ,ببینی را اند کرده ارسال ترافیک شما سایت بھ کھ ھایی دامنھ فقط اینکھ جای بھ). All Referrals report( باشد می ارجاعی

 .کنی مشاھده نیز را اند آورده را ترافیک کھ را دامنھ آن از صفحاتی توانی می

 می اننش شما بھ مثال برای, گذارید می پست آنھا در و باشید داشتھ نقش دیگر ھای وبالگ در شما اگر است العاده فوق خیلی این
 .است کرده ایجاد را ترافیک بیشترین شما ھای پست از یک کدام کھ دھد

 

 

 ”نمایید بررسی ھا لینک روی بر کلیک با را خود ھای گزارش“

 ):Google Analytics Customization( آنالیتیک گوگل سازی سفارشی

 است ینا آنالیتیک گوگل سفارشی گزارش یک از استفاده مزیت. باشد می سازی سفارشی باالیی منوی نوار از اصلی آیتم دومین
 ننظرتا مورد ھای ایمیل بھ را آن منظم صورت بھ و ببینید را آنالیتیک گوگل اطالعات از دقیق بخش یک توانید می شما کھ

 .نمایید ارسال



 

 

 ”آنالیتیک گوگل در سفارشی گزارش از ای نمونھ“

 را ھا گزارش و نمایید سازماندھی مختلف ھای بندی دستھ در را آنھا, نمایید ایجاد را جدیدی ھای گزارش خودتان توانید می شما
 .نمایید وارد) Google Analytics Solutions Gallery( آنالیتیک گوگل ھای حل راه گالری از

 ):Google Analytics Admin( آنالیتیک گوگل مدیریت

 رد تان سایت وب تنظیمات تمام شما کھ است جایی این. باشد می مدیریت منوی, باالیی منوی نوار در اصلی منوی آیتم آخرین
 می ھک را ھرچیزی از کامل لیست یک آنالیتیک گوگل راھنمایی مرکز در توانید می شما. کنید می مدیریت را آنالیتیک گوگل
 .”ھا داده ھای فیلتر تا کاربری حساب از“ – کنید پیدا را نمایید مدیریت توانید

 :کنید شروع را انھا از استفاده حاال ھمین دارید نیاز شما کھ ویژگی دو

 را نھاآ از استفاده حاال ھمین باید شما کھ دارد وجود چیز دو, آنالیتیک گوگل در شما تور از کنیم گیری نتیجھ ما اینکھ از قبل
  ببرید سود خود آنالیتیک گوگل از واقعی معنای بھ بتوانید تا) باشید نکرده استفاده آنھا از حال بھ تا صورتیکھ در( کنید شروع

 : )Goals and Custom Campaigns( سفارشی ھای کمپین و اھداف

 )Google Analytics Goals( آنالیتیک گوگل اھداف: #۱ 

 تان سایت وب برای اھداف اندازی راه برای ای گزینھ شما, View بخش زیر در آنالیتیک گوگل ادمین یا مدیریت منوی در
 .دارید



 

 

 ”آنالیتیک گوگل) admin( مدیریت ھای گزینھ“

 یک میلتک حال در کھ“ کاربر یک بھ کھ را اطالعاتی تا کند می کمک شما بھ, کردیم اشاره آن بھ قبال کھ, آنالیتیک گوگل اھداف
 .نمایید ردیابی را شود می مربوط ”شماست سایت وب در خاص عمل

 کھ کنید تعیین تا دھد می را امکان این شما بھ ھدف نوع این. باشد می) Destination goal( مقصد ھدف, ھدف نوع ترین ساده
 بیان ساده مثال چند ادامھ در. است شده تکمیل خاص ھدف یک, رسید شما سایت وب از خاص صفحھ یک بھ کاربر یک وقتی
 :است شده

 اطالعات ارسال از پس کاربران از کھ بسازید تان سایت وب در مخصوص صفحھ یک, دارید ایملی لیست یک شما اگر: ۱ مثال
 ھک اسمی ھر یا و( بگذارید ایمیلی لیست را آن نام و کنید اندازی راه مقصد ھدف عنوان بھ را صفحھ آن سپس. کند تشکر شان
 ).دھید تشخیص را ایمیلی لیست تغییرات راحتی بھ شما

 یک, کنید می استفاده کارتان و کسب بھ کاربران جذب جھت آن از کھ دارید تان سایت وب در تماس فرم یک شما اگر: ۲ مثال
 آن سپس. کند تشکر اند کرده ارسال را شان تماس اطالعات کھ کسانی از تا کنید ایجاد تان سایت وب روی اختصاصی صفحھ
 رمف تغییرات راحتی بھ شما کھ چیزی ھر یا و( بگذارید تماس فرم را آن نام و کنید اندازی راه مقصد ھدف عنوان بھ را صفحھ
 ).بدھید تشخیص را تماس

 یا و سفارش تایید یک شما زیاد احتمال بھ, دارید محصوالت فروش برای تان سایت وب در خرید سبد یک شما اگر: ۳ مثال
 وانعن بھ را صفحھ این. شوند می صفحھ آن وارد شود می تکمیل شان سفارش وقتی کاربران کھ دارید خرید از تشکر صفحھ
 خرید سبد تغییر یک متوجھ سرعت بھ شما کھ چیزی ھر یا و( بگزارید خرید سبد را آن نام و کنید اندازی راه مقصد ھدف
 ).بشوید

 را Funnel یا قیف گزینھ توانید می شما, گیرند می فرار آن در خرید سبد فراین ھنگام خریداران کھ دارید خاصی صفحات اگر
 یشترینب صفحھ کدام کھ دھد می را صفحات ردیابی امکان شما بھ گزینھ این. کنید اضافھ آن بھ را صفحات آن تمام و نمایید فعال

 .نمایید بھینھ بیشتر فروش برای را خریدتان سبد توانید می شما بنابراین داده رخ آن در مشتری دادن دست از

 کلیک New Goal+ دکمھ روی سپس و نمایید کلیک مدیریت پنل در Goals گزینھ روی بر, مقصد ھدف یک سازی فعال برای
 .کنید

 

 

 

 



 +”New Goal دکمھ از استفاده با جدید ھدف یک ایجاد“

 .کنید کلیک Next step گزینھ روی سپس و کنید انتخاب را مقصد نوع و بگذارید نام تان ھدف برای

 

 

 ”نمایید انتخاب ھدف دھنده نشان و واضح را ھدف نام“

 عبارت, باشد می http://domain.com/thank-you ھمیشھ شما تشکر صفحھ اگر مثال. کنید وارد را خود ھدف جزئیات
/thank-you /قسمت در نمایید وارد وب صفحھ آدرس عنوان بھ را web page URL گزینھ کشویی منوی از و Equals To را 

 .کنید انتخاب

 Begins With گزینھ بھ را کشویی منوی, گردد می اضافھ ردیابی اطالعات شما تشکر صفحھ URL آدرس بھ صورتیکھ در
 .نمایید وارد وب صفحھ URL آدر عنوان بھ ھمچنان را/ thank-you/ عبارت و دھید تغییر

 

 

 ”مقصد URL آدرس تعیین“

 الارس را باشد می تان سایت وب در کھ اختیاری فرم یک بایست می, شوید مطلع خود جدید ھدف عملکرد صحت از اینکھ برای
 .کنید ثبت خود خرید سبد در خرید یک یا و نمایید ارسال تماس فرم یک یا و کنید



 برای خاص ارزش یک شما صورتیکھ در. ھستند) Funnel( قیف و)  Value( ارزش شما ھدف جزئیات در اختیاری آیتم دو
), باشد می تومان ۱۰۰٫۰۰۰ برابر شما سبدخرید طریق از سفارش ارزش متوسط مثال برای( دانید می خود ھدف ھر تکمیل
 .بگذارید خالی را گزینھ این اینصورت غیر در. کنید اضافھ جزئیات در ارزش یک عنوان بھ را آن توانید می شما سپس

, ردک خواھد عبور آنھا از خرید فرایند اجرای طی در کاربر کھ اختصاصی صفحاتی در دارید خرید سبد یک شما صورتیکھ در
 .نمایید اضافھ قیف گزینھ زیر در را صفحات آن توانید می شما

 آنالیتیک گوگل ھدف اندازی راه در اختیاری مراحل قیف و ارزش

 

 

 

 ”ھستند آنالیتیک گوگل ھدف اندازی راه در اختیاری مراحل قیف و ارزش“

 .کنید مشاھده استاندارد) Funnel( قیف شده سازی مجسم گزارش در را خود فروش یکپارچھ مراحل توانید می شما

 



 
 ”آنالیتیک گوگل در Funnel تجسمی گزارش“

 ھدف کردن save از قبل Verify this Goal لینک روی بر توانید می شما, رسید اتمام بھ ھدف فرم تکمیل کھ ھنگامی
 وزر ھفت در) باشد رسیده نظر مورد ھدف بھ( باشد کرده تکمیل را ھدف کاربری ھر صورتیکھ در. نمایید کلیک تان

 .است شده اندازی راه درستی بھ شما ھدف کھ کنید می دریافت تاییدیھ یک شما, گذشتھ

 بازگشت یا) ROI (return on investment توانید می شما), Destination goal( مقصد ھدف یک اندازی راه با
 شبکھ و رافیکیت منابع کدام ببینید تا بود خواھید قادر شما. کنید گیری اندازه آنالیتیک گوگل از استفاده با را خود سرمایھ

 واھیدخ قادر شما ھمچنین. اند فرستاده شما سایت وب بھ اند کرده تکمیل را ھدف کھ را کاربرانی بیشترین اجتماعی ھای
 .بیشتر چیزھای خیلی و, ببینید را کاربران این کشور یا و شھر کھ بود

 اندازی راه برای نوع ترین ساده کلی طور بھ مقصد ھدف نوع. دارد وجود ھدف دیگر نوع سھ, مقصد اھداف از گذشتھ
 مرکز در آنھا مزایای و ھدف انواع دیگر اندازی راه درباره توانید می شما. دارد را فایده و کاربرد بیشترین و است

 .نمایید مطالعھ) Google Analytics Help Center( آنالیتیک گوگل راھنمایی

 )Google Analytics Custom Campaigns( آنالیتیک گوگل سفارشی ھای کمپین: #۱ 

 امترھایپار از استفاده با ھا کمپین. کنند می ردیابی خاص ترافیکی منابع از را بازدیدکنندگان سفارشی ھای کمپین
UTM پارامترھای این. شوند می اندازی راه UTM آدرس انتھای بھ URL کننده بازدید یک کھ شوند می اضافھ یی 
 .کند کلیک آن روی بر است ممکن

), utm_medium( کمپین قالب یا و کمپین رسانھ نوع: دارد نیاز پارامتر سھ بھ ھا کمپین ردیابی برای آنالیتیک گوگل
 ).utm_campaign( کمپین نام و) utm_source( کمپین ترافیکی منبع

 ریقط از شده گذاشتھ اشتراک بھ لینک یک از حاصل ترافیک تا نمایید ایجاد کمپین یک توانید می شما مثال برای
 شبکھ, مورد این در. کند ردیابی را است اجتماعی شبکھ یک کھ) Twitter.com( توییتر در Buffer app برنامھ

 می کمپین نام نیز buffer و, شماست منبع twitter.com سایت, باشد می Medium یا کمپین رسانھ نوع اجتماعی
 .باشد

 URL آنھا, کند می کلیک) Buffer app( بافر افزار نرم توسط شده گذاشتھ اشتراک بھ لینک یک روی شخصی وقتی
 :بینند می خود مرورگر ادرس نوار در را زیر

http://iqtell.com/2014/02/are-we-managing-our-to-do-lists-all-wrong/? 
utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 را تایجن توانید می شما. است کرده کامل را شما کمپین پارامترھای شخص یک کھ گوید می آنالیتیک گوگل بھ لینک این
 .ببینید ھا کمپین گزارش زیر در ورود اولین در

 



 

 

 ”آنالیتیک گوگل در کمپین ردیابی“

 .ببینید را رسانھ نوع و منبع توانید می شما, کنید کلیک باال مثال در) کمپین نام( buffer روی بر شما وقتی

 

 

 ”آنالیتیک گوگل در کمپین رسانھ نوع و منبع جزئیات“

 لینک ویر بر کھ کسانی تمام, نمایید ردیابی باشند آمده کھ جایی ھر از را بازدیدکنندگان توانید می شما, ھا کمپین از استفاده با
 .اند کرده کلیک, بودید کرده ارسال May ۱۵ در خود mailing list بھ کھ شما

 campaigns URL Builder از استفاده با راحتی بھ توانید می شما کھ است این ھا لینک این اندازی راه درباره قسمت بھترین
tool آدرس فقط شما. دھید انجام را کار این گوگل در URL کنید می وارد را کمپین نام و کمپین رسانھ نوع, کمپین منبع, خود. 

 



 ”Google Analytics URL Builder از استفاده با سفارشی کمپین یک ایجاد“

 قطھن و گذاری فاصلھ, حروف تلفظ, کوچک و بزرگ حروف. دارد بستگی پارامترھا سازگاری بھ ھا کمپین ردیابی دقت کلید
 .شود حساب آنالیتیک گوگل در یکسان کمپین یک عنوان بھ ھمیشھ تا باشند یکسان دقیقا باید گذاری

 نھ و کنید استفاده buffer کلمھ از ھمیشھ بایست می, کنید استفاده کمپین نام عنوان بھ buffer از خواھید می شما صورتیکھ در
 از استفاده قصد شما اگر یا. شوند می گرفتھ نظر در جدید ھای کتمپین عنوان بھ زیرا, Buffer App یا و Buffer از

twitter.com کلمھ از ھمیشھ, دارید منبع عنوان بھ را twitter.com از نھ کنید استفاده Twitter یا و Twitter.com ,زیرا 
 .گیرد می نظر در جدیدی منابع عنوان بھ آنھا از کدام ھر آنالیتیک گوگل

 

 

 : از برگرفتھ
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