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حــذف و اضافــه کــردن کدهــای مخصــوص ابزارهــای مختلــف آمارگیــری و تجزیــه و تحلیل 

ســایت بــه صفحــات مختلــف وب ســایت همیشــه دردســرهای خــاص خــودش را داشــته 

و دارد. ایــن مشــل وقتــی بغرنج تــر می شــود کــه از چندیــن ابــزار مختلــف اســتفاده 

ــایت، وارد  ــای س ــتی کده ــش دس ــا ویرای ــک را ب ــر ی ــاص ه ــای خ ــد کده ــد و بای می کنی

ــکاری  ــئله ای راه ــر مس ــرای ه ــر ب ــر حاض ــبختانه، در عص ــد. خوش ــف کنی ــات مختل صفح

 Google( وجــود دارد و ایــن مشــل نیــز بــا عرضــه ابــزاری موســوم بــه گــولگ تــگ منیجــر

Tag Manager یــا بــه اختصــار، GTM( بــه دســتان توانمنــد گــولگ مرتفــع شــده اســت.

گــولگ تــگ منیجــر از زمــان معرفــی در ســال 2012 دســتخوش تغییــرات زیادی شــده اســت. 

در هنگامی کــه ایــن ابــزار بــرای اولیــن بــار در دســترس عالقه منــدان قــرار گرفــت کار کــردن 

بــا آن زیــاد آســان نبــود؛ امــا به تدریــج بســیاری از ویژگی هــا و قابلیت هــای آن ســاده تر و 

خالصه تــر شــده اســت. بــا ایــن حــال، هنــوز هــم بــرای کار کــردن بــا ایــن ابــزار کاربــردی بایــد 

بــا برخــی اصــول و مقدمــات آشــنایی داشــته باشــید. در ایــن مطلــب تــالش کرده ایــم تــا 

هــر آنچــه کــه بــرای آشــنایی شــما بــا گــولگ تــگ منیجــر و اســتفاده از آن مــورد نیــاز اســت 

را توضیــح داده و بــا ذکــر نمونه هایــی روش کار بــا آن را عمــاًل بــه شــما نشــان بدهیــم. امــا 

پیــش از آنکــه بــه ســراغ جزئیــات برویــم، بایــد بفهمیــم کــه اساســًا تــگ منیجــر چیســت.

مقاله مرتبط: گولگ ادوردز و راهنمای جامع و کامل کار با آن

 

تگ منیجر چیست؟
بــرای قابــل هضم تــر کــردن موضــوع، بــد نیســت کــه بــه شــباهت عملکــرد سیســتم 

مدیریــت تــگ )TMS( بــا سیســتم های مدیریــت محتــوا )CMS، مثــل وردپــرس( اشــاره 
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کنیــم. درســت همان طــور کــه مثــاًل در وردپــرس از طریــق یــک محیــط کاربــری واحــد 

ــب مــورد نظــر را  ــه دســت کاری کدهــای صفحــات ســایت، مطال ــاز ب ــدون نی ــد ب می توانی

ــه  ــاز ب ــدون نی ــد ب ــم می توانی ــگ منیجــر ه ــولگ ت ــق گ ــد، از طری ــش کنی منتشــر و ویرای

ــد. ــا( را وارد کنی ــان تگ ه ــر )هم ــورد نظ ــای م ــایتتان، کده ــات وب س ــد صفح ــر ک تغیی

هــدف وجــودی سیســتم های مدیریــت تــگ و از جملــه، گــولگ تــگ منیجــر، فراهــم آوردن 

یــک محیــط کاربرپســند و سهل االســتفاده بــرای مدیریــت آســان و مؤثــر کدهایــی اســت 

ــات  ــس( در صفح ــولگ آنالیتیک ــل گ ــز )مث ــای آنالی ــتفاده از پلتفرم ه ــرای اس ــد ب ــه بای ک

مختلــف وب ســایتتان قــرار بدهیــد.

بســیاری از پلتفرم هــای آنالیتیکــس )آنالیــز و تحلیــل آمــار( تــگ منیجــر اختصاصــی 

ــگ  ــا وجــود اینکــه ت ــه ب ــی آنالیتیکــس. البت ــد Launch از ادوب ــد؛ مانن خودشــان را دارن

منیجرهــای مختلــف از عبــارات تخصصــی مختلفــی بــرای توصیــف بخش هــا و مفاهیــم 

ــادی  ــا حــد زی ــا ت ــه آن ه ــرد هم ــا عملک ــد، ام ــای خــود اســتفاده می کنن خــاص پلتفرم ه

ــس  ــف آنالیتیک ــای مختل ــا از پلتفرم ه ــالوه، بســیاری از آن ه ــبیه اســت. به ع ــم ش ــه ه ب

نیــز پشــتیبانی می کننــد. گــولگ تــگ منیجــر هــم بــا تعــداد زیــادی از ایــن پلتفرم هــا 

ســازگار اســت. بــرای مشــاهده فهرســت کامــل پلتفرم هایــی کــه گــولگ تــگ منیجــر از آن هــا 

ــد. ــن صفحــه مراجعــه کنی ــه ای ــد ب پشــتیبانی می کن
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گولگ تگ منیجر چطور کار می کند؟
ــان در صفحــات  ــد آن را خودت ــا ظــرف دارد کــه بای گــولگ تــگ منیجــر یــک container ی

وب ســایتتان قــرار بدهیــد؛ پــس از آن، کدهــای HTML و جــاوا اســکریپتی کــه از طریــق 

ــن ظــرف اجــرا خواهــد شــد.  ــق ای ــد از طری ــف می کنی ــگ منیجــر تعری ــری ت ــط کارب محی

ظــرف گــولگ تــگ منیجــر یــک قطعــه کــد جــاوا اســکریپت )و غیــر جــاوا اســکریپت( اســت 

ــد. ــر می کن ــگ( را امکان پذی ــه ت ــه اجــرای ســایر کدهــا )موســوم ب ک

مزایای استفاده از گولگ تگ منیجر
تدویــن، به روزرســانی و درج تگ هــا کار نســبتًا پیچیــده ای اســت. ایــن مســئله به خصــوص 

دربــاره وب ســایت های بــزرگ مصــداق دارد کــه پیوســته بایــد تگ هــای خــود را به روزرســانی 

کــرده و تگ هــای جدیــدی را بــه صفحــات مختلــف وب ســایت اضافــه کننــد. چنانچــه ایــن 

ــار به درســتی  ــد خواهــد شــد، آم ــات به درســتی انجــام نشــود، وب ســایت شــما کن اقدام

نمایــش داده نمی شــود و لــذا بــدون دریافــت آمــار و اطالعــات دقیــق، متحمــل هزینه های 
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بی مــورد خواهیــد شــد. به عــالوه، مدیریــت تگ هــا بــدون اســتفاده از یــک سیســتم 

مطمئــن، وقت گیــر و ناکارآمــد خواهــد بــود.

حــال کــه بــا گــولگ تــگ منیجــر و اهمیــت آن آشــنا شــدید، در ایــن قســمت بــه 7 مزیــت 

اصلــی آن اشــاره می کنیــم:

ــا  ــد ت ــر فراهــم می کن ــرای کارب ــکان را ب ــن ام ــگ منیجــر ای ــولگ ت 1. ســهولت اســتفاده: گ

ــه  ــد را ب ــرات الزم را ِاعمــال و تگ هــای جدی ــر کدهــای ســایت، تغیی ــه تغیی ــاز ب ــدون نی ب

ــد. ســایت اضافــه کن

ــورد  ــرات م ــام تغیی ــه انج ــایت: ازآنجایی ک ــانی س ــد به روزرس ــریع فرآین ــهیل و تس 2. تس

نظــر از طریــق یــک محیــط مجــزا از وب ســایت انجــام می شــود و نــه در تک تــک صفحــات، 

کار ارتقــای نرم افــزاری وب ســایت، افــزودن افزونه هــا، تغییــر طراحــی و مــوارد مشــابه 

بســیار ســاده تر خواهــد شــد.

ــا  ــه شــما اجــازه می دهــد ت 3. امــکان رفــع عیــب پیــش از انتشــار: گــولگ تــگ منیجــر ب

قبــل از انتشــار هــر تــگ، پیش نمایشــی از عملکــرد آن را مشــاهده کنیــد؛ بنابرایــن عملکــرد 

صحیــح تگ هــا در وب ســایت تضمیــن خواهــد شــد.

ــگ منیجــر منتشــر  ــق گــولگ ت ــری را از طری ــه تغیی ــار ک ــرداری: هــر ب ــت نســخه ب 4. قابلی

می کنیــد، نســخه قبلــی آرشــیو می شــود؛ لــذا هــر زمــان کــه بخواهیــد به راحتــی می توانیــد 

تغییــرات را لغــو کنیــد. ایــن قابلیــت، باعــث بهبــود ســازمان یافتگی اقدامــات انجــام شــده 

در تــگ منیجــر می شــود؛ رفــع ایــرادات احتمالــی را آســان تر کــرده و امــکان نصــب تگ هــای 

مشــابه در container هــا را فراهــم می کنــد.

5. امــکان مدیریــت کاربــران و تعییــن ســطح اختیــارات: گــولگ تــگ منیجــر امــکان تعییــن 
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ســطح اختیــارات کاربــران، کنتــرل و تعییــن افــرادی کــه قــادر بــه اعمــال تغییــر بر وب ســایت 

و همــکاری در ایجــاد تــگ و مــوارد مرتبــط بــا آن هســتند، را فراهــم می کنــد.

ــرض در  ــم به صــورت پیــش ف ــرض: بســیاری از تگ هــای مه 6. وجــود تگ هــای پیــش ف

گــولگ تــگ منیجــر تعبیــه  شــده اســت. لــذا در صورتــی کــه خودتــان یــا تیــم بازاریابــی شــما 

فاقــد مهارت هــای الزم  بــرای کدنویســی هســتید، به راحتــی و بــا داشــتن اندکــی اطالعــات 

اساســی می توانیــد تگ هــا را بــه فراخــور نیــاز خــود ویرایــش و شخصی ســازی کنیــد.

7. ردیابــی رویدادهــا: در گذشــته بــرای نظــارت بــر رویدادهــای مرتبــط بــا بازدیدکننده هــا، 

ــرای هــر  ــد ب ــت ارســال فرم هــا، بای ــا ویدئوهــا و وضعی ــزان تعامــل ب ــر کلیک هــا، می نظی

یــک کدهــای خاصــی را بــه صفحــات مــورد نظــر اضافــه می کردیــد. قابلیــت ردیابــی 

ــه را  ــرای هــر مؤلف ــد ب ــردن ک ــه ک ــه اضاف ــاز ب ــگ منیجــر نی خــودکار رویدادهــا در گــولگ ت

مرتفــع می ســازد؛ در عــوض، می توانیــد لینک هــا و دکمه هــا را بــر اســاس ویژگی هــای 

)attribute( موجــود در آن هــا، یــا بــا اســتفاده از یــک ســاختار نام گــذاری اســتاندارد، 

هــدف قــرار بدهیــد.

پیکربندی گولگ تگ منیجر
ــگ  ــد در آن ت ــه می خواهی ــرای وب ســایتی ک ــد ب ــگ منیجــر بای ــرای اســتفاده از گــولگ ت ب

قــرار بدهیــد یــک حســاب یــا account بســازید. بــه ایــن منظــور، وارد ســایت گــولگ 

تــگ منیجــر شــوید )کاربــران ســاکن ایــران بــه نرم افزارهــای تغییــر آی پــی نیــاز خواهنــد 

داشــت( و روی دکمــه Create Account کلیــک کنیــد. ســپس بــرای حســاب کاربــری خــود 

یــک اســم انتخــاب کنیــد و روی دکمــه continue کلیــک کنیــد.
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ســپس بــرای container هــم یــک اســم انتخــاب کــرده و بــا درج آدرس مــورد نظــر، روی 

دکمــه Create کلیــک کنیــد. در ادامــه، ضوابــط کاربــری گــولگ را مشــاهده خواهیــد کــرد 

کــه بــا فشــردن دکمــه Yes، آن هــا را قبــول می کنیــد تــا محیــط کاربــری گــولگ تــگ منیجــر 

بارگــذاری شــود. در ایــن مرحلــه، کدهایــی کــه بایــد در وب ســایت خــود قــرار بدهیــد بــه 

شــما نشــان داده می شــود.
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در اینجا دو کد قرار دارد:

1. اولیــن کــد بــرای اجــرای تگ هــا از جــاوا اســکریپت اســتفاده می کنــد کــه بــر طبــق 

دســتورالعمل تــگ منیجــر، بایــد در بخــش همــه صفحات وب ســایتتان قرار داشــته باشــد.

2. کــد دوم یــک HTML iframe اســت کــه در شــرایطی کــه امــکان اســتفاده از جــاوا 

اســکریپت وجــود نــدارد بــه کار می آیــد. ایــن کــد بایــد بعــد از تــگ ابتدایــی قــرار بگیــرد.

چنانچــه کــدی بــر روی صفحــه ظاهــر نشــد یــا صفحــه کــد را بســتید، بــا کلیــک بــر روی 

شــماره شناســایی )ID( container گــولگ تــگ منیجــر خــود می توانیــد صفحــه کدهــا را 

فراخوانــی کنیــد.

 

Variable و Tag، Trigger
 Variables و Tags، Triggers در منــوی جانبــی گــولگ تــگ منیجــر ســه بخش بــا نام هــای

وجــود دارد. ایــن ســه مــورد، اســاس و بنیــاد کار تــگ منیجــر هســتند کــه تعریــف هــر یــک 

را در اینجــا مشــاهده می کنیــد:

• تگ هــا: تگ هــا کدهایــی هســتند کــه کاری کــه گــولگ تــگ منیجــر بایــد در صفحــه مــورد 
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نظــر انجــام بدهــد را مشــخص می کننــد؛ به عنوان مثــال، ارســال تعــداد بازدیدهــا بــه 

گــولگ آنالیتیکــس.

ــک  ــاًل ی ــگ اســت؛ مث ــا محــرک(: Trigger شــرط اجــرای ت ــده ی • Trigger هــا )فعال کنن

فعال کننــده تعریــف می کنیــم تــا فقــط هنگامــی یــک تــگ اجــرا شــود کــه کاربــر از صفحــه ای 

بازدیــد می کنــد کــه حــاوی آدرس /blog/ اســت.

Variable هــا )متغیرهــا(: متغیرهــا مقادیــر فعال کننده هــا و تگ هــا هســتند کــه   •

تــگ منیجــر عــالوه  تــگ مشــخص می شــود. گــولگ  به واســطه آن هــا زمــان اجــرای 

بــر متغیرهــای پیــش فــرض خــود بــه شــما اجــازه تعریــف و اســتفاده از متغیرهــای 

می دهــد. نیــز  را  شخصی سازی شــده 

در بخش های بعدی به شرح نحوه استفاده از این مؤلفه ها خواهیم پرداخت.

ایجاد »تگ«
ــداد  ــاهده Pageview )تع ــرای مش ــگ ب ــاد ت ــوه ایج ــاده از نح ــه س ــک نمون ــا ی در اینج

بازدیدهــا( در ســایت را بــه شــما آمــوزش خواهیــم داد تــا مفاهیــم ســه گانه بــاال ملموس تر 

شــود.

ــد و روی  ــری گــولگ تــگ منیجــر بروی ــی محیــط کارب ــوی جانب ــه ســراغ من ــرای شــروع، ب ب

 Tag و ســپس NEW کلیــک کنیــد؛ ســپس از ســمت راســت، روی دکمــه Tags گزینــه

Configuration کلیــک کنیــد.
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ــرار اســت کــه  ــد یــک اســم انتخــاب کنیــد و اگــر ق ــرای تــگ جدی ــد ب پــس از آن می توانی

اطالعــات بــرای گــولگ آنالیتیکــس ارســال شــود، نــوع )type( آن را از فهرســتی کــه نمایــش 

داده می شــود از نــوع Google Analytics انتخــاب کنیــد.

 

 

ســپس تنظیمــات تــگ را انجــام می دهیــم. در اینجــا بایــد در بخــش Track Type، گزینــه 

Page View را انتخــاب کنیــد.
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ــن  ــح ای ــم کنید.انجــام صحی ــد قســمت Google Analytics Settings را تنظی حــاال بای

مرحلــه بــرای ارســال اطالعــات مــورد نظــر بــه گــولگ آنالیتیکــس ضــروری اســت. دو روش 

بــرای انجــام ایــن کار وجــود دارد:

 Admin > Property Settings 1. به وب ســایت گولگ آنالیتیکس بروید و ســپس مســیر

Tracking ID < را طــی کــرده و کــدی کــه مشــاهده می کنیــد را کپــی کنیــد. در گــولگ تــگ 

منیجــر، منــوی کشــویی Google Analytics Settings را بــاز کــرده و New Variable را 

انتخــاب و کــدی کــه کپــی کــرده بودیــد را وارد کنیــد. متغیــر را نام گــذاری و ذخیــره کنیــد. 

ســپس تیــک گزینــه Enable overriding settings in this tag را بزنیــد، بــرای تــگ یــک 

اســم انتخــاب کــرده و بــا اســتفاده از دکمــه Save آن را ذخیــره کنیــد.

ــه  ــد ک ــت )Constant Variable( سفارشــی ایجــاد کنی ــر ثاب ــک متغی ــد ی ــا می توانی 2. ی

حــاوی آی دی شماســت و همــان را از منــوی Google Analytics Settings انتخــاب 

ــه حفــظ کــردن آن نخواهیــد داشــت. ــذا دیگــر نیــازی ب کنیــد؛ ل

روش دوم، ما را وارد مبحث متغیرها می کند.

درباره متغیرها
ایجــاد تــگ بــه متغیــر نیــاز دارد. در قســمت Variables گــولگ تــگ منیجــر دو گزینــه قابــل 

مشــاهده اســت: Built-In Variables کــه متغیرهــای پیــش فــرض تــگ منیجــر هســتند و 

User-Defined Variables یعنــی متغیرهایــی کــه خودتــان تعریــف می کنیــد.
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متغیرهــای پیــش فــرض متغیرهایــی هســتند کــه گــولگ تــگ منیجــر بــا شناســایی عناصــر 

موجــود در تــگ می توانــد بــرای شــما تعریــف کنــد. متداول تریــن انــواع متغیرهــا در ایــن 

ــرای تشــخیص عناصــر  ــف شــده اســت. چنانچــه حداقــل معیارهــای الزم ب بخــش تعری

ــرض  ــش ف ــای پی ــتفاده از متغیره ــکان اس ــد، ام ــته باش ــود نداش ــایت وج ــد در وب س ک

وجــود نخواهــد داشــت و بایــد از طریــق بخــش User-Defined Variables، متغیرهــای 

سفارشــی خــود را تعریــف کنیــد. بــرای مشــاهده متغیرهــای پیــش فــرض گــولگ بــه همــراه 

تعریفشــان بــه اینجــا مراجعــه کنیــد.

متغیرهــای سفارشــی حــاوی مقادیــری هســتند کــه شــما برایشــان تعریــف می کنیــد. 

ــل  ــن قبی ــام و مــواردی از ای ــک ن ــا ی ــی ی ــک عــدد، آدرس اینترنت ــد ی ــدار می توان ــن مق ای

باشــد. به عنــوان نمونــه، می توانیــد یــک متغیــر ثابــت بــرای آی دی حســاب کاربــری گــولگ 

آنالیتیکــس خودتــان درســت کنیــد. بــا ایجــاد ایــن متغیــر دیگــر نیــازی نیســت کــه بــرای 

درج آی دی خــود مرتبــًا بــه حســاب کاربــری خــود در آنالیتیکــس مراجعــه کنیــد. بــه ایــن 

منظــور، مســیر زیــر را طــی کنیــد:
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 User-Defined Variables > New > Variable Configuration > Constant > Value

.Save > )در اینجــا آی دی گــولگ آنالیتیکــس خودتــان را وارد کنیــد(

بــه مثالمــان برمی گردیــم و مراحــل ایجــاد تــگ در تــگ منیجــر را ادامــه می دهیــم. حــاال 

 Enable overriding settings in this امــکان درج یــک متغیــر ثابــت را داریــد. تیــک

ــا اســتفاده از منــوی Google Analytics Settings، آی دی متغیــر را  tag را برداریــد و ب

انتخــاب کنیــد.

 

 

حــاال می توانیــم trigger یــا فعال کننــده ای کــه باعــث اجــرای تــگ Pageview ی مــا 

ــاز شــده )و حــاال  ــد ب ــگ جدی ــرای ایجــاد ت ــه ب ــم. در صفحــه ای ک می شــود را ایجــاد کنی

 tag configuration در زیــر Triggering قســمت بــاالی آن را تکمیــل کرده ایــد( روی

کلیــک کنیــد. در صورتــی کــه فعال کننــده مــورد نظرتــان را مشــاهده نکردیــد روی عالمــت 

ــد. + در گوشــه ســمت راســت کلیــک کنی
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ایــن  بــرای  اســم  یــک  و  انتخــاب  نــوع فعال کننــده  به عنــوان  را   Page View گزینــه 

کنیــد. انتخــاب  فعال کننــده 

 

ــرای  ــما ب ــگ ش ــا ت ــد ت ــده باش ــاب ش ــه All Page Views انتخ ــه گزین ــب باشــید ک مراق

ــاال  ــد. ح ــک کنی ــه SAVE کلی ــپس روی دکم ــود. س ــرا ش ــایت اج ــات س ــک صفح ــک ت ت

کــه تنظیمــات تــگ و فعال کننــده را انجــام داده ایــد روی Save کلیــک کنیــد. تبریــک 

می گوییــم؛ شــما اولیــن تگتــان را ایجــاد کردیــد!
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تست تگ
بســیار خــوب، حــاال کــه یــک تــگ ایجــاد کرده ایــد، از کجــا می توانیــد بفهمیــد کــه به درســتی 

ــری  ــر روی دکمــه Preview در ســمت راســت محیــط کارب ــه ایــن منظــور ب ــد؟ ب کار می کن

ــه دو قســمت تقســیم می شــود )ماننــد  ــر ب گــولگ تــگ منیجــر کلیــک کنیــد. حــاال تصوی

محیــط devtools کــروم( کــه در قســمت بــاالی آن ســایت شــما و در بخــش پاییــن، 

محیــط تــگ منیجــر قــرار دارد.
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در ســمت چــپ محیــط کاربــری تــگ منیجــر، خالصــه ای از رویدادهایــی را مشــاهده 

ــاالی ایــن  ــگام بارگــذاری صفحــه ثبــت شــده اند. ردیــف ب ــه ترتیــب در هن می کنیــد کــه ب

بخــش نیــز بــه ســه بخــش Tags، Variables و Data Layer تقســیم شــده اســت.

 

ــدا قســمت تگ هــا نمایــش داده می شــود کــه حــاوی همــه  به طــور پیــش فــرض، در ابت

ــت. روی  ــده( اس ــرا نش ــده و اج ــرا ش ــای اج ــم از تگ ه ــه )اع ــود در صفح ــای موج تگ ه

هــر بخشــی از صفحــه کــه کلیــک کنیــد، قســمت پیــش نمایــش )قســمت باالیــی( دوبــاره 

بارگــذاری می شــود و همــه تگ هــای اجــرا شــده بــه همــراه متغیرهــای مرتبــط بــا مؤلفه های 

محــل تعامــل )محــل کلیــک( نمایــش داده می شــود.

به عنوان مثــال، هنگامی کــه روی دکمــه »جهــت عضویــت طالیــی کلیــک کنیــد« در صفحــه 

 )Summary اصلــی وب ســایت مدیــر وب کلیــک می کنیم، در قســمت ســمت چپ )بخــش

رویــداد gtm.formSubmit بارگــذاری می شــود. بــا انتخاب قســمت Variables می توانیم 

ــر آن هــا را  ــا دکمــه »جهــت عضویــت طالیــی کلیــک کنیــد« و مقادی متغیرهــای مرتبــط ب

مشــاهده کنیم.
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متغیرهایــی کــه در اینجــا نمایــش داده می شــوند متغیرهــای موجــود در مؤلفه هــای 

ــور شناســایی شــده اند.  HTML هســتند کــه توســط گــولگ منیجــر در کدهــای دکمــه مزب

ــا اســتفاده از devtools گــولگ کــروم هــم انجــام بدهیــد؛ امــا  همیــن کار را می توانیــد ب

مزیــت گــولگ تــگ منیجــر در شناســایی خــودکار متغیرهــا، خالصــه کــردن متغیرهــای 

HTML و مقادیــر آن هــا و ارائــه ایــن اطالعــات در یــک محیــط کاربرپســند و قابــل هضــم 

اســت.

توجــه داشــته باشــید کــه هنگامی کــه یــک تــگ را بــه گــولگ تــگ منیجــر اضافــه می کنیــد، 

به طــور خــودکار در ســایت شــما فعــال نمی شــود؛ بلکــه فرصتــی را بــرای کســب اطمینــان 

از صحــت اجــرا و ارســال درســت اطالعــات بــه ابــزار تحلیلــی مــورد نظــر )در اینجــا گــولگ 

آنالیتیکــس( در اختیــار شــما قــرار می دهــد.
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در واقــع، بــا اســتفاده از قابلیــت Preview می توانیــد از اجــرای صحیــح تــگ جدیــد 

ــد: ــدا کنی ــان پی اطمین

 

اگــر تــگ شــما اجــرا نمی شــود، بــرای پیــدا کــردن دلیــل آن، در قســمت Summary بــر روی 

 )firing triggers( تگــی کــه ایجــاد کرده ایــد کلیــک کنیــد تــا فهرســت فعال کننده هــای آن

ــده ای امــکان اجــرا نداشــته باشــد یــک عالمــت X قرمــز  ظاهــر شــود. چنانچــه فعال کنن

رنــگ در کنــار Filter آن درج می شــود.

 

17



گولگ تگ منیجر )GTM( و آموزش کار با آن

www.modireweb.com

 SUBMIT حــاال می توانیــد تــگ جدیــد را فعــال کنیــد. بــه ایــن منظــور، ابتــدا بــر روی دکمــه

در ســمت راســت بــاالی محیــط کاربــری تــگ منیجــر کلیــک کنید.

 

ــرای  ــد )ب ــت کنی ــات آن ثب ــراه توضیح ــه هم ــود را ب ــگ خ ــخه از ت ــن نس ــام ای ــپس ن س

اســتفاده از مزایــای قابلیــت نســخه بــرداری کــه قبــاًل ذکــر شــد(.
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ــر روی دکمــه PUBLISH کلیــک کنیــد. از ایــن بــه بعــد بــرای کســب اطمینــان از   حــاال ب

اینکــه شــرایطی کــه بــرای اجــرای فعال کننــده تعییــن کرده ایــد فقــط باعــث ثبــت تعامــل 

مــورد نظــر شــما می شــود، الزم اســت کــه بــر روی گــولگ تــگ منیجــر نظــارت داشــته باشــید.

افزونه های کاربردی برای تست تگ های گولگ تگ منیجر
 GTM ــه ــر، افزون ــگ منیج ــولگ ت ــرای گ ــروم ب ــر ک ــای مرورگ ــن افزونه ه ــی از کارآمدتری یک

ــد  ــا فشــردن دکمه هــای F12 و F5 می توانی ــه، ب Debugger اســت. پــس از نصــب افزون

اطالعــات مربــوط بــه رویدادهــای صفحــه بارگــذاری شــده و هیــت هــای گــولگ آنالیتیکــس 

ــد.  ــاهده کنی ــوند( را مش ــس می ش ــه آنالیتیک ــات ب ــال اطالع ــث ارس ــه باع ــی ک )تعامالت

توجــه داشــته باشــید کــه ایــن افزونــه فقــط اطالعــات تگ هایــی را نشــان می دهــد کــه در 

container تــگ منیجــر فعــال هســتند.

بــرای مشــاهده ســایر افزونه هــای مرتبــط بــا گــولگ تــگ منیجــر می توانیــد بــه ایــن آدرس 

مراجعــه کنیــد.
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  مقالــه مرتبــط: راهنمــای اســتفاده از گــولگ وبمســتر تولــز و آمــوزش جامــع و گام بــه گام 

آن

حرف آخر
ــدا کار  ــل در ابت ــگ منیجــر، حداق ــولگ ت ــا گ ــردن ب ــد، کار ک ــه مشــاهده کردی همان طــور ک

چنــدان آســانی نخواهــد بــود، امــا بــا گذشــت زمــان می توانیــد بــر قســمت های مختلــف 

ــزار کاربــردی و عملکــرد آن هــا تســلط بیشــتری پیــدا کنیــد. توجــه داشــته باشــید  ایــن اب

ــد تگ هــای ســاده  ــرای تولی ــگ منیجــر هــم ب ــولگ ت ــد از گ ــاز می توانی ــه فراخــور نی ــه ب ک

و هــم تگ هــای پیچیــده اســتفاده کنیــد؛ امــا بهتــر اســت کــه تــا جایــی کــه امــکان دارد 

مســیر ســادگی و درعین حــال، توســعه پذیری را دنبــال کنیــد. به عــالوه، نظــم و ترتیــب را 

ــرای تگ هــا،  در افــزودن تگ هــای مختلــف رعایــت کنیــد. در ایــن راســتا الزم اســت کــه ب

فعال کننده هــا و متغیرهــا از اســامی و توضیحــات مناســب اســتفاده کنیــد. در ایــن 

صــورت بــا اســتفاده از زبانــه Versions از بــاالی صفحــه می توانیــد نســخه های مختلــف 

موجــود در تــگ منیجــر و تگ هــای حــاوی آن هــا را بــه شــل ســازمان یافته و مناســب تری 

مشــاهده کنیــد و در نتیجــه، کارآمــدی بیشــتری را در اســتفاده از گــولگ تــگ منیجــر شــاهد 

باشــید.
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