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در نتایج جستجو  باریکوقت  هرچندبه شما نشان خواهد داد که سایتتان  Search Analyticsدر بخش  شدهارائهگزارشات 
یا  هادادهدر این بخش را بر اساس نوع  شدهارائه يهاگزارشاطالعات و  توانیدمی. همچنین شودمیگوگل نمایش داده 

 بنديستهدکاربران و ... فیلتر و  کشورهايکاربران،  مورداستفاده هايدستگاهکلمات جستجو شده،  چونمختلفی  هايبنديدسته
 کنید.

سایت خود را در نتایج جستجو ارتقاء بخشید،  ییکارا توانیدمیدر این بخش  شدهارائه هايدادهو  يهاگزارشبه کمک 
 :مثالعنوانبه
 شدهانجامي جوهاجست جهدرنتیبررسی کنید که چگونه ترافیک و تعداد بازدید سایتتان که  توانیدمی يهاگزارشتوسط این  •

ت شما از چه کشوري به سای دهایبازدبررسی کنید که این  توانیدمی، کندمی، در طول زمان تغییر شودمیدر گوگل حاصل 
 شدهادهدتوسط کاربران، سایت شما بیشتر نمایش  هاعبارت، همچنین خواهید دید که با جستجو کدام کلمات و ندیآیم

 است.
برنامه و هدف خاصی دارید،  کنندمیهوشمند براي مشاهده صفحات وب استفاده  يهایگوشرانی که از براي کارب چنانچه •

تلفن همراه  يهایگوشبیشتر با  دهایبازدو  جستجو هايدرخواستمتوجه شوید کدام  توانیدمیاین بخش  يهاگزارشتوسط 
 صورت گرفته است.

از صفحات سایت بیشترین و یا کمترین نرخ کلیک  یککدامهد داد که در این بخش به شما نشان خوا شدهارائهاطالعات  •
 ) در نتایج جستجو گوگل داشته است.CTRرا نسبت به نمایش آن صفحات (
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 Search Analyticsبخش  يهاگزارش

 

 Search Analyticsبخش  يهاگزارشجزئیات مربوط به  
که افراد مختلف  دهدمییش را نما هاییکلیکتعداد  Search Analyticsدر صفحه  شدهارائه يهاگزارش، فرضپیشدر حالت 

 .اندکردهکلیک  اندشدهدادهی از سایت که در لیست نتایج جستجو گوگل نمایش هایلینکدر طی چهار هفته گذشته بر روي 
 :استبخش  4شامل  شدهارائهو ابزارهاي  هاگزارش
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 یريگاندازهمعیارهاي  .1

 Search Analyticsدر بخش  يریگاندازهمعیارهاي 

 و ارائه آوريجمعي کاربران را جستجوهااطالعات و آمار مربوط به  هاآنالیی صفحه، معیارهاي که گوگل بر اساس در بخش با
.. نوع اطالعاتی و . هانمایش، تعداد هاکلیکتعداد  مانند معیارهابا انتخاب هر یک از این  توانیدمی، شما اندشدهداده، نمایش کندمی
 .خص کنیدببینید را مش خواهیدمیکه 

 
 هاداده بنديدسته .2

 Search Analyticsدر بخش  شدهگزارش هايداده بنديدسته

بر اساس  را هاکلیکتعداد  توانمی مثالعنوانبهمتفاوتی مشاهده کنید  هايبنديدستهدر  توانمیرا  شدهارائه معیارهاهر یک از 
بر اساس  هاکلیکو مشاهده کرد، یا بررسی تعداد  بنديدسته) Queriesنوع کلمات و عبارات جستجو شده توسط کاربران (

 .اندکردهکاربران لینک آن صفحات را کلیک و مشاهده  که (Pages) صفحاتی
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 هايبنددستهبر اساس نوع  هادادهفیلتر کردن  .3

 Serach Analyticsدر بخش  شدهگزارش هايدادهفیلتر کردن 

 بنديتهدسموجود در آن  يهاگزارش توانیدمیوجود دارد که به کمک آن  "فیلتر"گزینه  شدههارائ هايبنديدستهدر زیر هر یک از 
را بر اساس جستجو فقط یک کلمه خاص فیلتر کنید یا  هاگزارش توانیدمی مثالعنوانبهبر اساس نیاز خود فیلتر کنید.  را

 از یک کشور خاص را فیلتر کنید. شدهانجامي جستجوها
 

 با یکدیگر بنديدستهقادیر مختلف موجود در هر مقایسه م .4

 Search Analyticدر بخش  شدهگزارشمقایسه بین مقادیر مختلف 

ها با نديبدستهقابلیت مقایسه مقادیر مختلف موجود در هر یک از  ول جستجوموجود در این بخش از کنس هايیتقابلاز دیگر 
مربوط به  هاگزارش توانیدمی "compare"موجود توسط گزینه  هايبنديهدست. با کلیک بر روي هر یک از باشدمی یکدیگر

سایت شما  ايهلینکي که از کشور ایران روي هاکلیکمقایسه تعداد  مثالعنوانبهمقادیر مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید، 
 بنديستهداطالعات مربوط به یک گروه و فقط  هرلحظهاز کشور چین  و البته در  شدهانجامي هاکلیکاست نسبت به  شدهانجام

 با یکدیگر مقایسه کنید. توانیدمیرا 
 

 
 مقاالت آموزشی سئو و بازاریابی اینترنتی
www.Hiwebmaster.ir 


	1-1. جزئیات مربوط به گزارشهای بخش Search Analytics

