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 ✔آن  ای+ مزا GTMنصب  100تا   0آموزش   ست؟ی( چGTM) جر یگوگل تگ من 

 google tag manager و "مزایا "گوگل تگ منیجر چیست " قبل از این که بخواهیم درباره این که 
چیست" نکات مربوط به آن صحبت کنیم، بگذارید   google tag manager علت استفاده از"  چیست" و

 :ای را برای شما روشن بکنم تا مسئله 

تواند جریان داشته باشد.  دانید که در طبیعت، آب مایه حیات است و بدون آن زندگی نمی حتماً این را می 
  ، به ویژه دیجیتال مارکتینگ، "داده" مایه حیات است در دنیای بازاریابی  خوب، حاال این را هم بدانید که 

توانند به حیات خود ادامه دهند و به موفقیت برسند. پس فکر  های بازاریابی بدون داده مناسب نمی و کمپین 
اهمیت می دلیل  بیشتر متوجه شده   (google tag manager) گوگل تگ منیجر   کنم االن  رو خیلی 

 .باشید 

 .شوند های درست شروع می یابی با تحلیل دادههای موفق بازارکمپین 

اند، اما منظور از داده چیست؟ مثالً این که مخاطبان هدف شما چه کسانی هستند، از کجا به سایت شما آمده 
تر  کنند، کدام قسمت از سایت برایشان جذاب از لحظه ورود به سایت تا لحظه خروج از آن چه کارهایی می 

 ...بوده است و 

کنند که بتوانید رفتار کاربر را در هر صفحه ردیابی کنید و بفهمید که  ها به شما کمک می ن دادهمجموع ای 
ها  آوری دادهاو به دنبال چه چیزی است. حاال چالش مهم شما به عنوان بازاریاب این است که در زمینه جمع 

ها تصمیمات هوشمندانه  آن   )هم از نظر مقدار و هم از نظر کیفیت( به جایی برسید که بتوانید بر اساس 
 .بگیرید و بازدیدکنندگان سایت را به خریدار تبدیل کنید 

 توان این اطالعات ارزشمند را بدست آورد؟چطور می 

آوری اطالعات در مورد بازدیدکنندگان سایت، از تگ  در دنیای بازاریابی آنالین، بازاریابان برای جمع 
 .کنند استفاده می  JavaScript های 

توانند  شوند و می گ ها در واقع قطعه کدهای کوچکی هستند که در ساختار صفحات وب جاگذاری می این ت
داده ثبت  های کوچک مایه حیات در دل منبع کد  چشمه  .های خاص، رفتار کاربران را ردگیری کنند با 
 !سایت شما

یت و همچنین نگهداری  ها در سورس کد سااین تگ ها مفید هستند، اما نوشتن و وارد کردن دستی کد آن 
 .کننده است گیر و خسته ها وقت از آن 

مثال، بازاریابی را در نظر بگیرید که باید چند رویداد مختلف را همزمان اجرا کند و برای هر  عنوان به 
کدام به تگ های مختلفی نیاز دارد. ارتباط با یک توسعه دهنده وب و پیگیری او برای نوشتن هر کدام از  

 .گیر باشد تست و ارزیابی، اجرا و ... می تواند برای بازاریاب، بسیار سخت و وقت  این کد ها،

نمی  دیگر تکرار  این ماجرا چند سالی است که  ابزار  خوشبختانه  به وجود یک  نیاز  آن جا که  از  شود. 
، گوگل  شدهای بازاریابی و پایش رفتار کاربران شدیداً احساس می مدیریت تگ   تخصصی برای ایجاد و 
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 Google) مثل همیشه به داد کاربران خودش رسید و این ابزار تخصصی خود یعنی "گوگل تگ منیجر 
Tag Manager)" را ارائه کرد. در ادامه به این میپردازیم که google tag manager   چیست و

  می پردازیم و بعد از آن خواهید   نصب گوگل تگ منیجر  بطور جامع به آموزش گوگل تگ منیجر و طریقه 
 .فهمید که " اکانت منیجر چیست؟ " پس با ما همراه باشید 

 گوگل تگ منیجر چیست؟ 

 

ابزاری رایگان است که توسط    او از همه برویم سراغ اینکه گوگل تگ منیجر چیست. گوگل تگ منیجر
های ردیابی رفتار کاربر را به راحتی در وب سایت  دهد تگ و به شما امکان می   ارائه شده  گوگل  شرکت

روزرسانی  ها را از طریق رابط کاربری تگ منیجر، مدیریت و به توانید آن می   خود بگنجانید. عالوه بر این 
 .نیز بکنید 

شود. حال شما  طور که قبالً هم اشاره کردیم، به هر قطعه کد رهگیری رفتار کاربر یک تگ گفته می همان 
 .یت کنید توانید از طریق رابط کاربری گوگل تگ منیجر، تگ های مختلف را در وب سایت خود مدیر می

کند تا بدون  و اعضای تیم مدیریت وب سایت کمک می  دیجیتال مارکترها  ها،گوگل تگ منیجر به بازاریاب 
دهنده  دامن شدن یک توسعه به یاز به دست نیاز به اعمال تغییرات عمده در سورس کد وب سایتشان )و بدون ن

 .آوری اطالعات درباره رفتار کاربران در سایت خود بپردازند وب برای انجام این کار(، به جمع 

فقط کافی است که کد گوگل تگ منیجر را در سایت خود قرار دهید. پس از این دیگر نیازی به ورود دستی  
بوک پیکسل و ...(  کس، گوگل ادز و تگ های دیگر مانند فیسهای گوناگون )مثل کدهای گوگل آنالیتیتگ 

دهد. همچنین  در سایت نیست. تگ منیجر کار وارد کردن و مدیریت همه این تگ ها را برای شما انجام می 
 .تواند سرعت سایت شما را بهبود ببخشد این کد فشرده می 
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https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://dayanaffiliate.com/blog/how-do-i-become-a-digital-marketer/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

؛ چرا که دانستن آن  چیست google tag manager  در این قسمت میخواهیم بگوییم مزایا استفاده از 
تا از مهم ترین مزایا    11بخش مهمی از آموزش گوگل تگ منیجر به حساب می آید. در ادامه برای شما  

تگ منیجر گوگل    استفاده از تگ منیجر گوگل آماده است و در پایان این بخش بطور کامل خواهید فهمید که 
 .چیست

؛ چرا که دانستن آن  چیست google tag manager  تفاده از در این قسمت میخواهیم بگوییم مزایا اس
تا از مهم ترین مزایا    11بخش مهمی از آموزش گوگل تگ منیجر به حساب می آید. در ادامه برای شما  

تگ منیجر گوگل    استفاده از تگ منیجر گوگل آماده است و در پایان این بخش بطور کامل خواهید فهمید که 
 .چیست

 ت؟ اکانت منیجر چیس

اکانت منیجر به فردی می گویند که رابط بین سازمان ها و مشتریان آنهاست. اکانت منیجر یک ارتباط  
 .دوطرفه با مشتریان و صاحبان مشاغل یا سازمان ها دارد و کار او رسیدگی به نیاز های دو طرف است 

رفع نیاز مشتریان الزم    پس در ابتدا اکانت منیجر نیاز های مشتریان را بررسی میکند؛ سپس آنچه برای  
است را به سازمان مربوطه منتقل میکند تا استراتژی مناسب چیده شود. کار اصلی اکانت منیجر تحلیل و  
بررسی داده ها و در نهایت ارئه گزارش صحیح به سازمان مربوطه است تا در نهایت استراتژی درست  

 .ن سازمان افزایش یابد برای داده ها طراحی شود و به مرحله اجرا برد تا فروش آ 

 آموزش اتصال سایت به گوگل تگ منیجر 

، اولین کاری که باید بکنید نصب فیلتر  google tag manager برای اتصال سایت به تگ منیجر 1.
 .شکن است 

 .شوید   google tag manager  را گوگل کنید و وارد سایت  google tag manager حال 2.

 .کلیک نمایید و نام وبسایت هدفتان را تایپ کنید   create account  سپس روی گزینه 3.

 .برای سایتتان مایلید استفاده کنید  google tag manager حال باید مشخص کنید که از4.

گوگل تگ منیجر، وارد داشبورد سایت می شوید و کد تائید ارسالی را در هد   policy بعد از پذیرفتن 5.
 .سایت وارد کنید 

 .انجام شده است  google tag manager حال اتصال سایت به تگ منیجر6.

 GTM آموزش گام به گام نصب گوگل تگ منیجر 

 ابتدا وارد سایت گوگل تگ منیجر بشوید 1.

 ایجاد کنید container و سپس   google tag manager در سایت برای خود اکانت 2.
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 .کلیک کنید  Workspace در گوگل تگ منیجر، روی 3.

 .منحصر به فرد خود را مانند شکل زیر، پیدا کنید container حال در باالی پنجره شناسه4.

 

 .برایتان باز شود  install tag manager تان کلیک کنید تا صفحه  container روی شناسه5.

 .طبق راهنمای صفحه، کد را کپی و تمامی صفحات را نصب کنید 6.

 

 .خود را منتشر کنید  container در آخر7.

انجام   Tag Manager پس از اتمام نصب تگ منیجر، تمامی پیکربندی تگ ها از داخل رابط کاربری
 .می شود 

 هاها و شباهت گوگل تگ منیجر یا گوگل آنالیتیکس؟ بررسی تفاوت 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
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ها کامالً مشهود است. در  گذاری آن بینید که تفاوت این دو ابزار کاربردی گوگل، در نام با کمی دقت می 
 .گذاری کند ها را نام تر آن توانست از این واضح واقع گوگل نمی 

 لیتیکس ابزاری برای تحلیل وب سایت است گوگل آنا

های مختلف مورد  تواند سایت شما را از جنبه است که می  بهترین ابزارهای سئو   گوگل آنالیتیکس یکی از 
تحلیل سایت  این غول  دهد.  قرار  بررسی  تحلیل ، همچنین می تحلیل و  این  نتایج  و  تواند  با جداول  را  ها 

 .نمودارهای متنوع و دقیق نمایش دهد 

وب سایت  توانید میزان بازدید صفحات مختلف  گفته شد، می آموزش گوگل آنالیتیکس  همانطور که در مطلب 
اند را بدانید و بررسی کنید که بازدیدکنندگان از  گیری کنید، تعداد صفحاتی که بازدید شدهخود را اندازه

توانید نسخه تلفن همراه وب سایت خود را اسکن کنید و عملکرد آن را  اند. یا می کجاها به سایت شما آمده 
 .بسنجید 

گذارد ه آنالیتیکس به راحتی و با دقت باال در اختیار شما می ها و پارامترها ک همچنین بسیار دیگری از داده 
 .پردازیم ها نمیکه در این مقاله به آن 

برای بررسی عملکرد وب   Google Analytics ها نفری هستید که ازاحتماالً شما هم یکی از میلیون 
 .کنند سایت خود استفاده می 

 تهای بازاریابی اسگوگل تگ منیجر ابزار مدیریت تگ 

است که کمتر شناخته شده است و جا دارد که   ابزار دیجیتال مارکتینگ  اما گوگل تگ منیجر به نوعی یک
 .توجه بیشتری به آن بکنید 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/analyze-best-seo-tools/
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https://dayanaffiliate.com/blog/digital-marketing-tools/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

ها را از  را در وب سایت خود مستقر و آن   دهد تگ های بازاریابی مختلفاین ابزار به شما امکان می
 .طریق یک پنل کاربری مدیریت کنید 

 تگ بازاریابی چیست؟ 

قبالً با تگ های بازاریابی آشنا شدیم و گفتیم که تگ بازاریابی یک قطعه کد )جاوا اسکریپت( است که به  
 .د دهد یک ویژگی تحلیل رفتار کاربر را در وب سایت خود فعال کنیشما امکان می 

 :برخی تگ های معروف 

 کد رهگیری گوگل آنالیتیکس •
 Google Adwords (Remarketing) کد بازاریابی مجدد  •
 کد پیگیری تبدیل گوگل ادوردز •
 ... و  Heatmap  ،Hotjar  ،CrazyEgg های حرارتی مانند کد رهگیری نقشه  •
 Facebook Pixel با  (Retargeting) کد ریتارگتینگ  •
 های مختلف بررسی رفتار کاربران در میزان پر کردن و ارسال فرم  •

درستی در سایت شما کار کنند، باید کد کوچکی را برای هر برنامه  ها به برای اینکه هرکدام از این برنامه 
 .در سایت خود وارد کنید 

توانید به راحتی  دون ایجاد تغییرات دستی در سورس کد سایت خود، می با استفاده از گوگل تگ منیجر، ب
همه این تگ ها را از یک رابط کاربری مدیریت کنید. )البته ابتدا نیاز است که قطعه کد گوگل تگ منیجر  

 را در سایت خود نصب کنید.(

شما در آن    جعبه بزرگی است که تمام تگ های بازاریابی Google Tag Managerبه زبان ساده،  
 .قرار دارند 

 توان از گوگل آنالیتیکس و گوگل تگ منیجر با هم استفاده کرد؟ آیا می 

 .کنیم که از هر دو ابزار با هم استفاده کنید پاسخ ساده است: بله، و ما به شما توصیه می 

تگ  گوگل آنالیتیکس یک تگ در کنار سایر   .در واقع گوگل تگ منیجر حاوی کد گوگل آنالیتیکس است
 .های موجود در گوگل تگ منیجر خواهد بود 

 چیست؟  Google Tag Manager مزایای استفاده از
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؛ چرا که دانستن آن  چیست google tag manager  در این قسمت میخواهیم بگوییم مزایا استفاده از 
تا از مهم ترین مزایا    11بخش مهمی از آموزش گوگل تگ منیجر به حساب می آید. در ادامه برای شما  

تگ منیجر گوگل    استفاده از تگ منیجر گوگل آماده است و در پایان این بخش بطور کامل خواهید فهمید که 
 .چیست

 ی بازاریابی وارد کردن سریع تگ ها 1.

 :بیایید کمی به عقب برگردیم و روش کالسیک نحوه مدیریت تگ های ردیابی را مرور کنیم

گیرد که از یک بستر بازاریابی جدید برای ردیابی  یک بازاریاب )تحلیلگر یا هر شخص دیگری( تصمیم می
 .رفتار کاربران استفاده کند 

کند دهنده وب ارسال می کند و آن را برای یک توسعهمی   بازاریاب کد رهگیری مناسب برای این کار را پیدا
 .تا آن را در صفحه موردنظر به کار ببرد و نتایج را به او گزارش دهد 

 .دهد گوید که اکنون مشغول است و هفته آینده این کار را انجام می دهنده در پاسخ به او میتوسعه 

زمان اجرا کند. در این صورت،  نیز به صورت هم فرض کنید این بازاریاب بخواهد رویدادهای دیگری را  
های زیادی را ردوبدل نماید تا  دهنده کدها، ایمیل باید یک پروژه با جزئیات زیاد تعریف کند و با توسعه

 .بتواند نتایج موردنیاز خود را برای رهگیری رفتار کاربران در هر رویداد به دست آورد 

تواند بدون نیاز  کشد. حال تصور کنید به این بازاریاب بگوییم که می ها طول بتواند هفته که این، خود می  
سازی  دهنده وب )در بیشتر موارد(، خودش تگ های موردنیاز را در سایت پیاده به کار کردن با یک توسعه 

 کند؟ کند. به نظر شما چه حالی پیدا می 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

Google Tag Manager  کندهمان ابزاری است که این رؤیا را محقق می. 

سرعت اضافه شوند و  توانند بهکند. تگ های جدید می گوگل تگ منیجر بسیاری از فرایندها را تسریع می 
 .برای ورود بسیاری از آنها نیازی به تغییر سورس کد وب سایت خود ندارید 

توانند هر تغییری را خودشان به راحتی آزمایش  که این یک مزیت عالی برای بازاریابان است؛ زیرا می
 .ها را باال ببرد تواند سرعت اجرای کمپین گذاری سریع تگ ها در سایت می نند و جای ک

ایم.  دقیقاً به همین دلیل است که این مورد را در ابتدای فهرست مزایای استفاده از گوگل تگ منیجر قرار داده
 .البته فهرست ادامه دارد 

 ها در یک مکانمدیریت همه تگ 2.

مدیریت تگ ها فقط یک اصطالح ناشناخته بود، همه کدهای رهگیری مستقیماً    درگذشته و در زمانی که
های  ها و قسمت های کوچک کد، در فایل شدند و ممکن بود که قطعه در سورس کد وب سایت قرار داده می 

انجام یک تغییر جزئی داشتید، توسعه  به  بنابراین اگر شما نیاز  دهنده سایت شما  مختلف، پراکنده شوند؛ 
 .روزرسانی نماید بور بود کد موردنظر خود را از میان همه کدهای دیگر پیدا کند و بعد آن را بهمج

تر شده است؛ چراکه همه تگ ها در یک مکان  اما امروزه و با تشکر از گوگل تگ منیجر، این روند آسان 
 .شوند کنترل می 

 ابزارهای مختلف تست و ارزیابی 3.

و حالت   Google Tag Manager Preview یابی و تصحیح خطاهای مختلف تگ ها از طریق عیب 
خوبی  دهد کدام تگ ها در صفحه به است. این ابزار نشان می سازی شده  رفع باگ آن، برای کاربران ساده 

که   (Triggers) یک دچار اشکال هستند. همچنین شامل اطالعاتی درباره تریگرهاییکنند و کدام کار می 
 .ها است های موجود در آن اندازند و دادهتگ ها را به کار می 

رفع اشکال گوگل تگ منیجر، قبل از انتشار    های اختصاصی حلچرا استفاده از آن مهم است؟ چون با راه 
 .کنند ها درست کار می توانید مطمئن شوید که آن تگ های خود در سایت، می

 ایجاد الگو با قابلیت استفاده مجدد  4.

توانید در آن همه تگ ها،  این است که می Google Tag Manager یکی از مزایای جالب و کاربردی 
Trigger  تواند دوباره استفاده شود( انتقال دهید.  را به یک فایل مجزا )که بعداً می   ها و متغیرهای خود

توانید الگوهای پرکاربرد خود را با استفاده از تگ ها و  فایده این کار چیست؟ خوب، شما به ین ترتیب می 
ک تک آن ها  کنید تشکیل دهید و به جای این که هر دفعه تها استفاده می تنظیماتی که معموالً بیشتر از آن 

 .را به صورت جداجدا به کار ببرید، از الگوی خود استفاده کنید 

)مثالً ردیابی بازدید   Google Analytics هایی که مجبورند رویدادهای استاندارد ویژه برای شرکت این به 
 .سازی کنند، مفید است های لینک خروجی و ...( را بارهاوبارها پیادهپیج، کلیک 
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 رایگان بودن  5.

ین مورد نیاز به توضیح زیادی ندارد. درست مانند گوگل آنالیتیکس، گوگل تگ منیجر نیز رایگان است.  ا
برای خرید وجود دارد، اما نسخه رایگان   Google Analytics 360 Suite تر آن دراگرچه نسخه کامل 

 .ازد اند وکارها )کوچک و متوسط( کافی است و کارشان را راه می آن برای بسیاری از کسب 

 "ردیابی ساده تعامل ها با ویژگی "ردیابی خودکار تعامل6.

طور که قبالً اشاره کردیم، برای ردیابی تعامالت کاربران با قسمت های سایت خود به کدهای جاوا  همان 
اسکریپت سفارشی نیاز دارید. این کدها برای ردیابی تعامالتی مانند کلیک، ارسال فرم، باز کردن ویدئوها  

ای  به ویژگی  Google Tag Managerشوند. برای سهولت انجام این کار،  به وب سایت اضافه می  و ...
 .به نام ردیابی خودکار رویداد مجهز شده است 

که عملگرهای ردیابی خودکار را در گوگل تگ منیجر فعال کنید، آنها به طور خودکار تعامالت  هنگامی 
بته برخی تنظیمات را باید خودتان انجام دهید، اما با این  کنند. الخاصی را در یک صفحه وب بررسی می 

توانید از این ابزار برای فعال کردن کدهای ردیابی خاص )مثل کد  وجود کار کردن با آن آسان است. می 
 .گوگل آنالیتیکس( استفاده کنید 

گ منیجر ردیابی  فرض( در گوگل تتوانید )به طور پیش رویدادهایی که بر اساس موارد زیر باشند را می 
 :کنید 

 هاکلیک  •
 های یک لینک کلیک  •
 نام های ثبت ارسال فرم  •
 زمان صرف شده در یک صفحه  •
 ... و •

مندان گوگل تگ منیجر، تعداد عملگرهای ردیابی خودکار تعامل،  رشد کاربران و عالقه به لطف جامعه روبه 
می  همچنین  است.  افزایش  حال  در  مداوم  طور  ربه  عملگرهای  این  خودتان  توانید  نیاز  اساس  بر  ا 

توانید مواردی مانند بررسی عمق پیمایش )اسکرول( و موارد دیگر را ایجاد  سازی کنید. مثالً میسفارشی 
 .کنید 

را به شما یادآوری    آوردن بینش درست از عملکرد کاربران در وب سایتدستبه   در این جا دوباره اهمیت 
 ... کنند؟ وهای شما را پر میشوند؟ آیا فرم ا محتوا درگیر می کنیم. مثالً باید بدانید که آیا آنها بمی

توانید از بررسی نتایج این رویدادها برای ایجاد اهداف خاص )بر اساس نیازهای شغلی خود(  سپس می  
 .استفاده کنید  Google Analytics در

 های متفاوت برای تگ پشتیبانی از قالب 7.
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تبدیل  (Template) گوگل تگ منیجر دارای چندین قالب  آنالیتیکس،   های تگ مهم داخلی برای گوگل 
GoogleAds   منظور از تبدیل زمانیست که یک بازدیدکننده یک عمل خاصی را در سایت شما انجام(

می دهد؛ مثال فرمی را پر می کند یا چیزی می خرد( و موارد دیگر است. این ویژگی به بازاریابان با  
دهد تا تگ ها را بدون اجرای کدهای پیچیده یا  نویسی اجازه می دون دانش برنامه نویسی کم یا بدانش برنامه 

 .نویس، سفارشی کنند درخواست کمک از برنامه 

رود این  دهد و انتظار می الگو را در اختیار شما قرار می   80در حال حاضر، گوگل تگ منیجر بیش از  
 .تعداد در آینده افزایش یابد 

 کاریدارای انواع فضاهای 8.

کنید،  شود( ایجاد می )جایی که کدهای رهگیری شما ذخیره می  container هر بار که تغییری در یک 
کند. اگر در هر زمان نیاز به بازیابی نسخه قبلی )یا هر نسخه  تگ منیجر نسخه جدیدی از آن را ایجاد می 

 .توانید خیلی راحت این کار را انجام دهید موجود دیگر( پیدا کردید، می

ها اعمال کنید  هایتان کامل نیستند، تغییراتی در آن که هنوز تگ مثالً ممکن است به طور تصادفی و درحالی 
بروید و نسخه قبلی را دوباره منتشر   Versions و در سایت قرار دهید. مشکلی نیست. فقط به صفحه 

 .توانید اشتباهات خود را به راحتی جبران نمایید ترتیب می این کنید. به 

این ویژگی برای شرکت  بگوییم که  باید  دیگر )فضای کاری و محیط(  دو ویژگی  دارای  در مورد  های 
های مختلف وب سایت دارند، بسیار مناسب است.  های مختلف که هر کدام قابلیت ایجاد تغییر را در بخشتیم 

از کشور کار می مثالً شرکت  با فروشندگان خارج  پروژه هایی که  یا  ماه هفته هایی که  کنند  یا  ها طول  ها 
 .کشد و افراد مختلفی باید روی آن کار کنند می

دهد تا تغییراتی که در  در گوگل تگ منیجر به شما امکان می (Environments) هاویژگی ایجاد محیط 
انتشار در سایت اصلی، در یک محیط آزمایشی کنترل کنید؛  تگ های خود اعمال کرده اید را، قبل از 

توانید تگ های خود را بدون نیاز به تغییر سایت اصلی، آزمایش کنید و از این که هرکدام  بنابراین می 
   .کنند، مطمئن شوید درستی کار می به 

سازد در تگ منیجر چندین عضو یک تیم را قادر می  (Work Flows) امکان ایجاد فضاهای کاری مختلف
یجر بر روی تگ ها کار کنند و در کارشان  گوگل تگ من Container زمان در یکتا همگی به طور هم 

هم تداخلی ایجاد نشود. پس از اتمام کارها هم، تغییرات اعمال شده در فضاهای مختلف ادغام شده و به  
 .شوند صورت واحد، در سایت اجرا می 

 امنیت بال  9.

گل تگ  های گووارد حساب  HTML گوگل همه کدهای ردیابی رفتار کاربران را که با تگ های دستی 
آدرس کند و درصورتی شوند بررسی میمنیجر می  دامنه،  با  یک ویروس شناخته شده   URL یا  IP که 

 .کند مطابقت داشته باشد، آن را متوقف می 
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شما دسترسی دارند   Google Tag Manager های توانید افرادی را که به حساب عالوه بر این، می 
 .خواستید، قطع کنید ها را هر زمانی که کنترل کنید و دسترسی آن 

 امکان ایجاد سطوح دسترسی مختلف  .10.

دهد که سطوح دسترسی متفاوتی مانند مشاهده، ویرایش و انتشار را به  گوگل تگ منیجر به شما اجازه می 
 .افراد مختلف بدهید 

های مختلف  خواهند به چندین کارمند خود دسترسی وکارهایی مناسب است که می این ویژگی برای کسب 
یا می بده افراد خاصی دسترسی خواهند درحالیند.  تنها  دارند، دسترسی که  به  های اصلی را  های جزئی 

 .مشتریان خود بدهند 

 :توانید از سطوح مجوز دسترسی زیر استفاده کنید می

 عدم دسترسی  •
 خواندن  •
 ویرایش کردن  •
 انتشار  •
 تأیید  •

 رشد و تعدد منابع آموزشی محبوبیت روبه  11. 

صوالت زیادی را راه اندازی کرده است و بعد از مدتی خودش به کار آن ها پایان داده.  گوگل تا کنون مح
 Google Tag Manager رسد و ... اما به نظر می  Google Glasses   ،RSS Reader مثل

ها از بین نخواهد رفت؛ چراکه محبوبیت این ابزار کاربردی در حال افزایش است و هر روز  به این زودی 
 .کنند تری از آن استفاده می افراد بیش

های  از طرفی هرچه تعداد افراد بیشتری از گوگل تگ منیجر استفاده کنند انواع منابع آموزشی )مثل پست 
وبالگ، ویدئوها و ...( بیشتری از آن در دسترس خواهد بود، که این امر استفاده از گوگل تگ منیجر را  

 .کند تر می برای شما راحت 

 سخن پایانی 

اکانت منیجر چیست؟. همچنین از اهمیت داده    ن مقاله آموزش نصب گوگل تگ منیجر دیدید و دانستید در ای 
های بازاریابی صحبت کردیم و گفتیم که مانند آب در زندگی ما،  آمیز کمپین در اجرای صحیح و موفقیت 

مند ایجاد و مدیریت  نقش حیاتی دارد. همچنین اکنون می دانید گوگل تگ منیجر چیست و با این ابزار قدرت
توانید رفتار کاربران خود را در صفحات مختلف  تگ های بازاریابی آشنا شدید و فهمیدید که چطور می

را اجرا کنید و با جمع   Google Tag Manager  سایت ردیابی و بررسی کنید. پس منتظر چه هستید؟ 
 .های بازاریابی خود ببخشید ای به کمپین های باارزش جان تازه کردن داده 
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