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Rozdzia� 11.

	ledzenie ruchu
na stronie

Wszystkie dzia�ania maj�ce na celu zwi�kszenie popularno�ci strony wymagaj� sta�ej
kontroli. Dzi�ki temu czuwamy nad przebiegiem indeksacji, aktywno�ci� robotów
wyszukiwarek oraz zmianami w ogl�dalno�ci strony. Innymi s�owy, kontrola jest klu-
czem do sukcesu i nie mo�emy pomija� tego elementu w ca�ym procesie pozycjono-
wania oraz optymalizacji strony.

Statystyki ogl�dalno�ci
Statystyki ogl�dalno�ci to element niezb�dny wszystkim, którzy powa�nie my�l� o pro-
wadzeniu strony internetowej. Dzi�ki dobrym statystykom mo�emy prowadzi� m.in.
nast�puj�ce dzia�ania:

� optymalizacj� witryny,

� kontrol� dzia�a	 marketingowych,

� kontrol� zachowania u�ytkowników odwiedzaj�cych witryn�.

Na rynku dost�pnych jest wiele odmian statystyk, które ró�ni� si� mi�dzy sob� za-
równo oferowanymi mo�liwo�ciami, jak i cen�. W tym podrozdziale zdecydowali�my
si� napisa� o dwóch rozwi�zaniach, które, naszym zdaniem, zas�uguj� na uwag� ze
wzgl�du na sw� popularno��.

Podstawowe poj�cia

Pracuj�c ze statystykami ogl�dalno�ci stron WWW, musisz liczy� si� z tym, �e
wprowadzonych zostanie wiele nowych poj�� i s�ów, które powiniene� pozna�. Maj�c na
uwadze, �e nasza ksi��ka mo�e trafi� w r�ce zarówno osób pocz�tkuj�cych jak i zaawan-
sowanych, zdecydowali�my si� w jednym miejscu zebra� i wyja�ni�, czym jest ods�ona,
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wizyta albo unikalny u�ytkownik. Mamy nadziej�, �e dzi�ki temu osoby stawiaj�ce
pierwsze kroki na drodze pozycjonowania i optymalizacji stron b�d� mog�y szybciej
si� odnale��. Zak�adamy równie�, �e osoby bardziej zaawansowane pomin� ten pod-
rozdzia�.

� nowy u�ytkownik — to taki u�ytkownik, który odwiedzi� dan� stron�
pierwszy raz i na swoim komputerze nie posiada zapisanych plików cookie
s�u��cych do jego identyfikacji. Niestety, z uwagi na zjawisko kasowania lub
blokowania cookie stali czytelnicy mog� by� traktowani jako nowi u�ytkownicy.

� unikalny u�ytkownik — termin u�ywany w odniesieniu do osoby, która
korzysta z serwisu internetowego i jest identyfikowana na podstawie pliku
cookie lub rzadziej adresu IP (z wielu powodów jest to mniej dok�adne
rozwi�zanie).

� powracaj�cy u�ytkownik — to taki u�ytkownik strony, które na swoim
komputerze ma zapisany plik cookie z informacj� o poprzedniej wizycie.

� wizyta — w rozumieniu wi�kszo�ci statystyk oznacza ci�g nast�puj�cych po
sobie ods�on poszczególnych podstron, wykonanych przez jednego u�ytkownika.
Wa�nym czynnikiem jest tutaj czas. Otó� mi�dzy poszczególnymi ods�onami
nie mo�e up�yn�� wi�cej ni� 30 minut. Je�eli czas ten zostanie przekroczony,
mamy ju� do czynienia z kolejn� wizyt�.

� czas trwania wizyty — jest to suma czasu trwania ods�on sk�adaj�cych si� na
wizyt�.

� d�ugo�� wizyty — obrazuje, ile podstron odwiedzi� u�ytkownik podczas swojej
bytno�ci na stronie. Je�eli dodatkowo zestawimy te dane z czasem wizyty,
mo�emy stwierdzi�, czy go�� strony zainteresowa� si� tre�ci�, czy te� tylko
„poklika�” i poszed� sobie.

� ods�ona — przedstawia dane na temat wy�wietle	 ka�dej strony przez
przegl�dark� u�ytkownika. Parametr ten najwierniej oddaje wzrost lub
spadek popularno�ci witryny.

AWStats

AWStats — http://awstats.sourceforge.net/ — to darmowy system rozbudowanych
statystyk, który mo�emy zainstalowa� bezpo�rednio na serwerze. W przeciwie	stwie
do rozwi�za	 proponowanych przez Google Analytics, prezentowane statystyki nie
maj� wp�ywu na dzia�anie strony i nie spowalniaj� jej. Brak wp�ywu na szybko��
otwierania strony to bardzo du�y plus, dzi�ki temu bowiem mo�emy u�ywa� AWStats
jako drugiego systemu statystyk witryny, bez obaw o szybko�� jej dzia�ania.

Instalowanie i konfiguracja

Do zainstalowania statystyk niezb�dny jest dost�p do logów serwera oraz shella. In-
stalowanie wymaga równie� modyfikacji plików konfiguracyjnych serwera, co poci�ga
za sob� konieczno�� posiadania uprawnie	 administratora. Z tego wzgl�du zrezygno-
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wali�my z opisu procesu instalowania. Jednak chcemy, aby� wiedzia�, �e wielu do-
stawców serwerów oferuje AWStats domy�lnie, wi�c statystyki dost�pne s� natych-
miast po uruchomieniu konta.

Dost�pne informacje

AWStats zapewnia dost�p do wielu przydatnych informacji. Niestety, sposób ich pre-
zentacji nie jest tak ciekawy, jak w przypadku Google Analytics. Nie zmienia to fak-
tu, �e, naszym zdaniem, warto zwróci� uwag� na AWStats.

Informacje podzielono na kilka g�ównych dzia�ów, do których dost�p gwarantuje me-
nu nawigacyjne widoczne po lewej stronie (rysunek 11.1). W kolejnych podrozdzia-
�ach opisali�my najwa�niejsze z dzia�ów oraz informacje w nich zgromadzone.

Rysunek 11.1.
Widok okna
przegl�darki ze
statystykami AWStats

Wszelkie wyniki prezentowane przez statystyki AWStats zawsze dotycz� jednego
miesi�ca. Zmiana aktywnego miesi�ca jest mo�liwa za pomoc� odpowiedniego
formularza widocznego na samej górze rysunku 11.1.

Kiedy

W sekcji Kiedy (rysunek 11.2) umieszczone zosta�o zestawienie wyników z danymi
na temat historii po��cze	 z ostatnich kilku miesi�cy (opcja Historia miesi�czna),
z ca�ego aktualnie wybranego miesi�ca (Dni miesi�ca), z ostatniego tygodnia (Dni ty-
godnia) oraz z ostatniego dnia (opcja Rozk�ad godzinny).

Prezentowane dane obejmuj� liczb� unikalnych go�ci, wizyt, ��da	, ods�on i ca�ko-
wity rozmiar wys�anych danych. Szczegó�owe wyja�nienie znaczenia poszczególnych
poj�� znajdziesz na pocz�tku tego rozdzia�u.
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Rysunek 11.2.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Kiedy
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Kto

Kolejna sekcja z wykazem opcji nosi nazw� Kto i przedstawia j� rysunek 11.3. Dane
zebrane w tej cz��ci statystyk odpowiadaj� za prezentacj� kraju pochodzenia go�ci,
z podzia�em na wielko�� pobranych danych oraz liczb� ods�on i ��da	. Uzupe�nienie
stanowi lista adresów IP.

Rysunek 11.3.
Widok statystyk
AWStats
— sekcja Kto

W ramach omawianej sekcji znajdziemy jeszcze informacje na temat robotów wyszu-
kiwarek, które odwiedzi�y stron�. Równie� w tym przypadku mo�emy sprawdzi�
liczb� ��da	 oraz to, jaki robot go�ci� na stronie i ile danych pobra�. Warto te� po-
�wi�ci� uwag� li�cie ostatnio goszcz�cych robotów. Dane te przydaj� si� podczas
kontroli indeksacji strony. Brak aktywno�ci robotów mo�emy odebra� jako sygna�, �e
co� jest nie tak z indeksacj� witryny. Powinni�my sprawdzi�, czy przypadkiem nie
blokujemy indeksacji strony i czy system nawigacyjny jest dro�ny.
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Nawigacja

W sekcji Nawigacja (rysunek 11.4) zawarte s� dane na temat czasu trwania wizyty
i liczby wizyt w danym okresie, liczby zapyta	 do konkretnych typów plików, najcz��ciej
odwiedzanych podstron witryny oraz na temat rodzaju przegl�darki i wersji systemu
operacyjnego go�cia.

Rysunek 11.4.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Nawigacja
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Szczególnie przydatne dane dotycz� popularno�ci konkretnych podstron witryny. Na
podstawie tych wyników mo�esz okre�li�, czy Twoje zabiegi maj�ce na celu podnie-
sienie popularno�ci jakiej� cz��ci witryny odnosz� skutek. Cenn� informacj� jest równie�
czas trwania wizyty, który pozwoli Ci oceni� jako�� publikowanych tre�ci. Je�eli strona
b�dzie mia�a ciekawe materia�y, to ludzie b�d� sp�dza� na niej wi�cej czasu. W przypadku
nudnej strony czas wizyty b�dzie niski, co powinno by� sygna�em do sprawdzenia:

� jako�ci publikowanych tre�ci,

� zgodno�ci zawarto�ci strony ze s�owami i frazami kluczowymi, na których
notujesz wej�cia na stronie.

Referenci

Referenci (rysunek 11.5) to przedostatnia grupa danych udost�pnianych przez system
AWStats. Na t� grup� sk�adaj� si� informacje szczególnie cenne dla osoby zajmuj�cej
si� pozycjonowaniem witryny i popraw� ogl�dalno�ci. Najwa�niejsze dane dotycz�
tego, sk�d przychodz� odwiedzaj�cy. Dost�pna jest lista najpopularniejszych wyszu-
kiwarek, stron zewn�trznych, odwo�a	 bezpo�rednich i odwo�a	 z grup dyskusyjnych.
Uzupe�nieniem s� listy poszukiwanych fraz i s�ów kluczowych wraz z danymi na temat
liczby wej��.

Rysunek 11.5.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Referenci
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Zalecamy regularne przegl�danie tej cz��ci statystyk, poniewa� na ich podstawie mo-
�esz podejmowa� stosowne kroki zmierzaj�ce do poprawy pozycji witryny lub ulep-
szania indeksacji podstron.

Inne

Ostatnia grupa danych zosta�a zebrana w sekcji Inne (rysunek 11.6). Dane te przedstawiaj�
szacunkow� liczb� osób, które doda�y adres witryny do zak�adek. Uzupe�nieniem s�
informacje o liczbie ��da	 do stron, które nie istniej� lub korzystaj� z przekierowania.

Rysunek 11.6.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Inne

Proponujemy, aby� sprawdzi� swoje wyniki i zobaczy�, czy nie mo�na zrobi� czego�
w celu poprawienia skuteczno�ci indeksacji strony. Warto podda� weryfikacji po-
prawno�� odsy�aczy zgromadzonych na stronie, poniewa� stosunkowo cz�sto zawie-
raj� one b��dy, co negatywnie wp�ywa na proces indeksacji witryny.

Google Analytics

Bez w�tpienia najlepsze statystyki ogl�dalno�ci witryny oferuje rozwi�zanie firmy
Google pod nazw� Analytics. Statystyki Google s� rozwi�zaniem w 100% darmowym,
a przy tym oferuj� ogrom mo�liwo�ci i funkcji. Dlatego warto po�wi�ci� czas i pozna�
to rozwi�zanie, a nast�pnie wdro�y� je do analizy ogl�dalno�ci swojej strony lub stron.

Z uwagi na charakter tej ksi��ki zamie�cili�my skrócony opis najwa�niejszych funkcji
oferowanych przez Google Analytics. Zdecydowali�my si� równie� wróci� do pomy-
s�u wydania oddzielnej publikacji, po�wi�conej w ca�o�ci statystykom spod skrzy-
de� Google. Mamy nadziej�, �e nowa ksi��ka powstanie jeszcze w tym roku. Do
czasu jej wydania pragniemy zwróci� Twoj� uwag� na darmowy poradnik dost�pny
na stronie http://www.ittechnology.us/ebook-google-analytics/, sk�d mo�na po-
bra� ksi��k� w formacie PDF.

Instalowanie systemu

Na wst�pie bie��cego podrozdzia�u za�o�yli�my, �e posiadasz ju� aktywne konto na
serwerze Google. Mo�e to by� to samo konto, z którego korzysta�e� podczas pozna-
wania narz�dzi webmasterskich firmy Google.
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Opis systemu Google Analytics oparli�my o interfejs u�ytkownika dost�pny w cza-
sie, gdy pracowali�my nad t� ksi��k�. W chwili, gdy ksi��ka by�a ju� gotowa do
druku, Google wypu�ci�o wersj� beta nowego interfejsu, który w chwili obecnej jest
dost�pny opcjonalnie. Niestety, nikt z nas nie wiedzia�, kiedy nowy interfejs us�ugi
b�dzie dost�pny w wersji finalnej, i z tego powodu zrezygnowali�my z jego opisu.
Jednak zak�adamy, �e w chwili, gdy b�dziemy pracowa� nad dedykowan� ksi��k�
po�wi�con� Google Analytics, obecna wersja beta interfejsu zostanie sko	czona
i wprowadzona na dobre do u�ytku.

Instalowanie systemu zaczynamy od otwarcia strony http://google.pl/analytics, klik-
ni�cia przycisku Zaloguj si� do Analytics i zalogowania si� w systemie. Musimy wpi-
sa� login i has�o, a po zalogowaniu si� zostaniemy przeniesieni na stron� widoczn� na
rysunku 11.7. Na niej nale�y klikn�� przycisk Zarejestruj si�.

Rysunek 11.7.
Instalowanie statystyk
Google — etap
pierwszy

Po wczytaniu si� strony widocznej na rysunku 11.8 w polu Adres URL witryny wpisz
adres swojej strony. W polu Nazwa konta wpisz przyjazn� nazw� dla dodanej strony.
Okre�l stref� czasow� — wystarczy wybra� kraj z obszernej listy. Na koniec kliknij
przycisk Kontynuuj.

Rysunek 11.8.
Instalowanie statystyk
Google — etap drugi

Kolejny etap, który jest widoczny na rysunku 11.9, wymaga podania imienia, nazwiska
i kraju pochodzenia osoby odpowiedzialnej za konfigurowane statystyki. Po wprowa-
dzeniu danych kliknij przycisk Kontynuuj.
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Rysunek 11.9.
Instalowanie statystyk
Google — etap trzeci

Zatwierd� warunki umowy, jak� zawierasz z firm� Google. Wystarczy, �e w oknie
z rysunku 11.10 zaznaczysz opcj� Tak, akceptuj� powy�sze warunki umowy i klikniesz
przycisk Utwórz nowe konto.

Rysunek 11.10.
Instalowanie statystyk
Google — etap czwarty

Po za�o�eniu konta na ekranie monitora pojawi si� panel konfiguracyjny. Za jego po-
moc� mo�esz przygotowa� specjalny kod, który musi trafi� na ka�d� stron� Twojej
witryny (rysunek 11.11).

W sekcji Co �ledzisz zaznacz, jaki rodzaj strony �ledzisz. Nast�pnie skopiuj do
schowka systemowego kod widoczny w sekcji Wklej ten kod w swojej witrynie i wklej
go do szablonów swojej witryny. Kod nale�y skopiowa� i wklei� do ka�dego pliku lub do
ka�dego szablonu, który jest wykorzystywany do budowy Twojej strony, umieszczaj�c
go tu� przed zamykaj�cym znacznikiem </head>. Ca�o�� powinna wygl�da� mniej
wi�cej tak:

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta name="description" content="Free template for PSPad" />
    <meta name="keywords" content="html5,template,pspad" />
    <meta charset="UTF-8" />
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Rysunek 11.11.
Instalowanie statystyk
Google — etap pi�ty

    <title>Przyk�ad instalacji kodu Google Analytics</title>
  <script type="text/javascript">
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22879286-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type =
'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' :
'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
</script>

  </head>
<body>
</body>
</html>

Po skopiowaniu kodu w oknie z rysunku 11.11 kliknij przycisk Zapisz i zako�cz. Zo-
staniesz teraz przeniesiony do strony widocznej na rysunku 11.12. Zwró� uwag�, �e
obok nowo dodanego projektu pojawi�a si� �ó�ta ikona z wykrzyknikiem. Oznacza to,
�e Google nie wie jeszcze o tym, �e zainstalowa�e� kod. Dlatego kliknij odno�nik
Edytuj oznaczony za pomoc� strza�ki na rysunku 11.12.

Na nowej stronie odszukaj i kliknij odno�nik Sprawd� status (rysunek 11.13).

Po chwili na ekranie monitora zobaczysz komunikat (rysunek 11.14) z informacj� o tym,
�e kod Google Analytics zosta� pomy�lnie zainstalowany i system czeka na dane (trwa to
zwykle jedn� dob�).
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Rysunek 11.12.
Instalowanie statystyk
Google — etap szósty

Rysunek 11.13.
Instalowanie statystyk
Google — etap siódmy

Rysunek 11.14.
Instalowanie statystyk
Google — etap ósmy

Po powrocie do g�ównego panelu administracyjnego (rysunek 11.15) obok dodanej
strony powinna pojawi� si� ikona zegara, która oznacza, �e system jest gotowy i czeka
na dane z Twojej strony.

Rysunek 11.15.
Instalowanie statystyk
Google — etap
dziewi�ty
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Je�eli test nie przeszed� pomy�lnie, oznacza to, �e musia�e� pope�ni� b��d podczas in-
stalowania statystyk. W takim wypadku sugerujemy sprawdzenie, czy:

� kod zosta� dodany do wszystkich podstron serwisu;

� kod nie zosta� uszkodzony lub zmieniony podczas dodawania do stron
serwisu;

� serwer, na którym umieszczono stron�, dzia�a poprawnie.

Warto pami�ta�, �e z jednego konta mo�emy obs�u�y� wiele domen, a co za tym
idzie, uruchomi� kilka lub kilkana�cie statystyk niezale�nych od siebie. Dost�p do
odpowiedniej witryny b�dzie mo�liwy z poziomu panelu administracyjnego, który
zawsze pojawia si� po zalogowaniu. Rysunek 11.16 przedstawia sytuacj�, w której na
jednym koncie zainstalowali�my dwie domeny.

Rysunek 11.16.
Instalowanie statystyk
Google — panel
administracyjny

Najwa�niejsze funkcje i mo�liwo�ci

Skoro uda�o nam si� zainstalowa� statystyki i min��o kilka dni od tej chwili, warto
sprawdzi�, co si� dzieje z nasz� stron�. Aby zobaczy� raporty, wystarczy zalogowa�
si� do systemu i w panelu administracyjnym klikn�� opcj� Przegl�daj raporty, wi-
doczn� obok adresu strony, na której zainstalowali�my statystyki.

W dalszej cz��ci zwrócimy uwag� jedynie na kilka przydatnych informacji i nie b�-
dziemy zajmowa� si� wszystkimi mo�liwo�ciami systemu. Je�eli jednak jeste� za-
interesowany poznaniem wszystkich mo�liwo�ci Google Analytics, to odsy�amy Ci�
do darmowego e-booka po�wi�conego temu systemowi. Ksi��k� mo�na pobra� ze
strony http://www.ittechnology.us/ebook-google-analytics. Zwracamy równie� Twoj�
uwag�, �e w niedalekiej przysz�o�ci razem z Micha�em wydamy oddzieln� ksi��k�
po�wi�con� statystykom Google.

Na rysunku 11.17 wida� stron� g�ówn� statystyk dla wybranej domeny. W lewej ko-
lumnie znajdziesz menu nawigacyjne, któremu bli�ej przyjrzymy si� w dalszej cz��ci
podrozdzia�u. Natomiast po prawej stronie znajduje si� kilka wykresów. Pierwszy
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Rysunek 11.17.
Google Analytics
— strona g�ówna
statystyk

z nich domy�lnie pokazuje liczb� odwiedzin Twojej witryny. Poni�ej znajdziesz in-
formacje o wykorzystaniu witryny, w�ród nich m.in. o ods�onach, wska�niku odrzu-
ce	 czy liczbie nowych odwiedzin. Dalej znajdziesz dane na temat miejsca pochodzenia
Twoich go�ci, wykaz najpopularniejszych podstron Twojej witryny czy informacje
o tym, w jaki sposób ludzie weszli na Twoj� stron�.

Menu U�ytkownicy (rysunek 11.18) zawiera m.in. informacje na temat:

� geolokalizacji u�ytkowników;

� j�zyka u�ywanego przez go�ci strony;

� proporcji pomi�dzy u�ytkownikami nowymi a powracaj�cymi;

� zachowania u�ytkowników (liczba odwiedzin, ods�on, czas sp�dzony na
stronie czy wspó�czynnik odrzuce	);

� lojalno�ci u�ytkowników (czas, który min�� od poprzednich odwiedzin,
g��boko�� i czas trwania odwiedzin);

� parametrów i funkcji przegl�darki (informacje o przegl�darce i systemie
operacyjnym, o rozdzielczo�ci i palecie kolorów, dodatku Flash i maszynie Java);
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Rysunek 11.18.
Google Analytics
—menu U�ytkownicy

� w�a�ciwo�ci internetu u�ywanego przez go�ci (dostawca us�ug internetowych
oraz szybko�� po��czenia);

� wykorzystania urz�dze	 mobilnych przez u�ytkowników Twojej strony
(informacje o mobilnej przegl�darce oraz operatorze telefonicznym).

Dane zebrane w sekcji U�ytkownicy s� przydatne dla osób tworz�cych strony, gdy� na
ich podstawie mo�emy zoptymalizowa� kod strony oraz u�yte rozwi�zania, tak by
spe�nia�y oczekiwania naszych go�ci. Poza tym osoby zajmuj�ce si� pozycjonowaniem
równie� mog� znale�� tu co� dla siebie. Naszym zdaniem przydatnymi informacjami s� te
dotycz�ce lojalno�ci u�ytkowników oraz ich zachowania na stronie. Pami�taj, �e po-
winni�my zatrzyma� u�ytkownika na stronie jak najd�u�ej. Dlatego warto �ledzi� czas
wizyty oraz jej g��boko��.

Kolejne menu nosi nazw� �ród�a odwiedzin (rysunek 11.19). To tutaj znajdziemy
najwi�cej przydatnych informacji na temat efektów pozycjonowania naszej strony.

W menu �ród�a odwiedzin mo�emy szuka� informacji na temat:

� odwiedzin bezpo�rednich;

� stron, z których go�cie trafili do nas;

� udzia�u wyszukiwarek w ogl�dalno�ci naszej strony;

� s�ów kluczowych, które przysporzy�y nam ogl�daj�cych;

� skuteczno�ci kampanii reklamowych.
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Rysunek 11.19.
Google Analytics
—menu �ród�a
odwiedzin

Analiza poszczególnych grup danych pozwala na zdobycie wiedzy na temat tego, w jaki
sposób i sk�d pozyskujemy nowych odwiedzaj�cych stron� WWW.

Kolejna grupa opcji zebrana zosta�a w menu Tre�	 (rysunek 11.20). Sekcja ta rów-
nie� zawiera wiele przydatnych informacji z punktu widzenia osoby pozycjonuj�cej
stron� WWW.

Rysunek 11.20.
Google Analytics
—menu Tre�	
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Najwa�niejsze informacje, które mo�emy pozyska� dzi�ki opcjom zebranym w menu
Zawarto�	, to dane dotycz�ce:

� najpopularniejszych podstron serwisu;

� najpopularniejszych stron wed�ug ich tytu�u;

� stron docelowych;

� stron, na które przeszed� go�� naszego serwisu.

Dok�adna analiza danych zebranych w menu Tre�	 pozwala nam sprawdzi�, na jakie
strony udaj� si� nasi go�cie. Na tej podstawie mo�emy wprowadzi� zmiany w tre�ci
i spróbowa� zatrzyma� odwiedzaj�cych na d�u�ej. Na przyk�ad prowadzimy sklep
z laptopami i widzimy, �e nasi potencjalni klienci wychodz� na stron� portalu, który
zajmuje si� testami notebooków. W takim przypadku mo�emy podj�� dzia�ania, aby
zatrzyma� u�ytkownika u nas lub spowodowa�, �e wróci do nas w przysz�o�ci. Na-
szym zdaniem prawid�ow� reakcj� w takim przypadku mo�e by�:

� uruchomienie w�asnej strony z testami laptopów;

� je�eli go�cie upodobali sobie jeden lub kilka serwisów testuj�cych sprz�t,
mo�na pomy�le� o wykupieniu na nich reklamy lub zapewnieniu im sprz�tu
do testów w zamian za podzi�kowania i informacje o naszym sklepie.

Analiza najpopularniejszych tre�ci na stronie równie� pozwala podj�� kroki maj�ce
na celu doprowadzenie do wzrostu popularno�ci. Je�eli na przyk�ad widzimy, �e lu-
dzie czytaj� nasze artyku�y, powinni�my zadba� o to, aby by�o ich wi�cej i aby by�y
ciekawe i warto�ciowe pod wzgl�dem merytorycznym. Poza tym najpopularniejsze
strony mo�emy wykorzysta� do reklamowania naszych produktów lub skierowania
czytelników do innych podstron serwisu.

Ostatnie menu nosi nazw� Cele (rysunek 11.21) i pozwala nam na okre�lenie konwer-
sji w odniesieniu do celów. Mówi�c dok�adniej, chodzi o to, �e mo�emy zdefiniowa�
sobie pewne za�o�enia, a nast�pnie �ledzi� stopie	 ich realizacji. Doskona�ym przy-
k�adem celu dla forum jest rejestracja u�ytkownika, a dla sklepu — wy�wietlenie
strony z podzi�kowaniem za dokonanie zakupu.

Definicja celu polega na okre�leniu punktu startu, kroków po�rednich i efektu ko	co-
wego. Analiza realizacji celów pozwala nam okre�li�, w którym miejscu u�ytkownik
rezygnuje z rozpocz�tego zadania. W przypadku sklepu mo�emy wyró�ni� kilka etapów,
które nale�y przej��, aby dokona� zakupu. Poni�ej prezentujemy uproszczony schemat:

� otwarcie strony g�ównej sklepu;

� wyszukanie produktu;

� dodanie do koszyka;

� wype�nienie i wys�anie zamówienia.

�ledz�c realizacj� celów za pomoc� Google Analytics, mo�emy na przyk�ad doj�� do
wniosku, �e spory procent klientów rezygnuje z zakupu w chwili, gdy dodali oni ju�
produkt do koszyka. To mo�e nam uzmys�owi�, �e jakie� mechanizmy lub projekt
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Rysunek 11.21.
Google Analytics
—menu Cele

strony powoduj� takie, a nie inne zachowanie u�ytkowników. Cz�stym powodem po-
rzucenia koszyka jest na przyk�ad ma�o przemy�lany projekt strony, powoduj�cy, �e
nasz klient nie potrafi znale�� opcji wys�ania swojego zamówienia. Zdarza si� rów-
nie�, �e wys�anie zamówienia wymaga posiadania konta, którego wielu kupuj�cym po
prostu nie chce si� zak�ada�.

Dlatego nie bój si� definiowa� w�asnych celów, �led� je, a nast�pnie sprawnie i szybko
reaguj na zaobserwowane problemy. Nie bój si� podejmowa� �mia�ych decyzji i wprowa-
dza� zmian, ale pami�taj, �e musisz dzia�a� w oparciu na konkretnych danych, których
dostarczy Ci Google Analytics.

Zdajemy sobie spraw� z tego, �e jedynie w sposób ogólny naszkicowali�my mo�li-
wo�ci statystyk Google i zostawiamy Ci� z g�ow� pe�n� pyta	 i ch�ci� lepszego
poznania mo�liwo�ci oferowanych przez to pot��ne narz�dzie, ale, niestety, z po-
wodu ogranicze	, jakie nak�ada na nas wydawca, musieli�my na tym poprzesta�.
Je�eli zainteresowa�y Ci� mo�liwo�ci oferowane przez Google Analytics, a ich
ogrom Ci� przera�a i potrzebujesz ksi��ki, to w tej chwili mo�emy odes�a� Ci� do
darmowego e-booka na ten temat, dost�pnego na stronie http://www.ittechnology.
us/ebook-google-analytics. Poza tym w niedalekiej przysz�o�ci planujemy wyda�
osobn� ksi��k� po�wi�con� wy��cznie statystykom Google.

Monitoring rankingów wyszukiwarek
Regularna kontrola statystyk to tylko jeden z czynników, na które powinni�my zwra-
ca� uwag�. Musisz te� pami�ta�, �e najwa�niejsz� rzecz�, jak� nale�y sprawdza�, jest
pozycja Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Dzia�ania te w ma�ym zakresie
mo�esz prowadzi� r�cznie, ale ju� przy kilku domenach i s�owach kluczowych pracy
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robi si� tyle, �e trudno nad ni� zapanowa�. Dlatego w tym podrozdziale poka�emy, jak
w sposób automatyczny i systematyczny kontrolowa� kluczowe — z punktu widzenia
pozycjonera — parametry i warto�ci.

Pozycja w wynikach wyszukiwania
Je�eli chcesz kontrolowa� swoj� pozycj� w wynikach wyszukiwania, to zdecydowa-
nie polecamy doskona�e narz�dzia Web-Tools, które opisali�my w dodatku do ksi��ki.
U podstaw takiej decyzji leg�a ogromna funkcjonalno�� i du�a ró�norodno�� ofero-
wanych funkcji.

Oczywi�cie zamiast skryptów dzia�aj�cych na innych stronach WWW, do kontroli
pozycji swojej strony mo�esz u�y� dedykowanych aplikacji. Równie� w tym przy-
padku do dyspozycji mamy kilka ciekawych rozwi�za	. Opisane w dalszej cz��ci tego
podrozdzia�u narz�dzia, w chwili gdy je testowali�my, dzia�a�y poprawnie. Jednak musisz
mie� �wiadomo��, �e ka�da kolejna aktualizacja algorytmów wyszukiwarek mo�e to
zmieni�.

Zacznijmy od prostego, darmowego narz�dzia o nazwie Free Monitor for Google,
dost�pnego na stronie http://www.cleverstat.com/en/google-monitor-query.htm. Po po-
braniu aplikacji na dysk i jej zainstalowaniu mo�emy przyst�pi� do konfiguracji omawia-
nego narz�dzia.

W��cz program, a nast�pnie kliknij znak plusa. W nowym oknie (rysunek 11.22)
wprowad� adres swojej strony, któr� chcesz podda� monitoringowi. Kliknij przycisk OK,
aby zatwierdzi� dane.

Rysunek 11.22.
Free Monitor for
Google —
definiowanie domeny

Bezpo�rednio po klikni�ciu przycisku OK na ekranie monitora pojawi si� kolejne
okno, w którym nale�y zdefiniowa� list� s�ów kluczowych, które b�d� analizowane
(rysunek 11.23). Odpowiedni� fraz� lub s�owo wpisz w polu Keyword i kliknij przycisk
Add. Powtarzaj opisane czynno�ci, a� zbierzesz pe�n� list� s�ów. Dopiero wówczas
kliknij przycisk OK.
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Rysunek 11.23.
Free Monitor for
Google — dodawanie
s�ów kluczowych

W tej chwili mamy okre�lon� domen� i skompletowan� list� s�ów kluczowych. Mo-
�emy rozpocz�� proces analizy. W tym celu wystarczy klikn�� przycisk Search i za-
czeka�, a� operacja zostanie zako	czona (rysunek 11.24). Nie zapominaj, �e czas po-
trzebny na dokonanie analizy w du�ej mierze zale�y od liczby s�ów, które doda�e�.

Rysunek 11.24.
Free Monitor for
Google —
uruchamianie
procesu analizy

Na rysunku 11.25 wida� wyniki analizy. W kolumnie po lewej stronie obok poszcze-
gólnych s�ów znajdziesz wyniki. W rubryce Position podawana jest aktualna lokata,
a strza�ki obrazuj�, czy zaliczy�e� awans, spadek, czy te� Twoja pozycja nie uleg�a
zmianie. Natomiast w kolumnie Best wy�wietlony zostaje najlepszy z uzyskanych re-
zultatów.

Po klikni�ciu s�owa z lewej kolumny w prawej cz��ci okna zobaczysz adresy 10 stron
s�siaduj�cych z Twoj� witryn�. Dzi�ki temu mo�esz si� przekona�, kto jest Twoim
bezpo�rednim konkurentem.
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Rysunek 11.25.
Free Monitor for
Google — wyniki
analizy

Jak widzisz, program Free Monitor for Google jest prosty, ale mimo to znacznie u�a-
twia proces analizy pozycji witryny w wynikach wyszukiwarki Google. Zalet� pro-
gramu jest mo�liwo�� dodania kilku projektów (adres strony plus lista s�ów kluczowych),
dzi�ki czemu jeszcze �atwiej b�dzie kontrolowa� kilka niezale�nych od siebie stron.

Je�eli powa�nie my�lisz o pozycjonowaniu swojej strony, masz wiele s�ów do
sprawdzania i pozycjonujesz w kilku wyszukiwarkach, mo�esz skorzysta� z bardziej
rozbudowanej wersji opisanego powy�ej narz�dzia. Mamy tutaj na my�li program
o nazwie Accurate Monitor for Search Engines. Aplikacj� w wersji testowej mo�na
pobra� ze strony http://www.cleverstat.com/. Kupno licencji na prezentowany
program to wydatek rz�du 99 dolarów dla zastosowa	 prywatnych i 149 dolarów
dla zastosowa	 komercyjnych.

Kontrola stopnia indeksacji

Na temat indeksacji strony napisali�my ju� wiele, dlatego teraz w skrócie poka�emy,
w jaki sposób kontrolowa� stopie	 indeksacji witryny w ró�nych wyszukiwarkach.

Je�eli chcesz kontrolowa� stopie	 indeksacji strony, to zdecydowanie polecamy
doskona�e narz�dzia Web-Tools, które opisali�my w dodatku do ksi��ki.

W przypadku wszystkich omawianych przez nas wyszukiwarek kontrola stopnia in-
deksacji witryny jest mo�liwa za pomoc� polecenia site:nazwa_domeny, na przyk�ad
site:laptopy.info.pl. Polecenie to nale�y wpisa� w pole zapytania wyszukiwarki
i klikn�� przycisk Szukaj. Na rysunku 11.26 wida� wynik dzia�ania zapytania w wy-
szukiwarce Google.
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Rysunek 11.26.
Wynik kontroli
stopnia indeksacji
witryny przez
wyszukiwark� Google

Kontrola liczby odsy�aczy zewn�trznych

Nast�pnym elementem, który powinni�my kontrolowa�, jest liczba odsy�aczy ze-
wn�trznych. Nie ukrywamy, �e w dzisiejszych czasach o pozycji witryny w wyszuki-
warce Google decyduje m.in. du�a liczba warto�ciowych odsy�aczy ze �ci�le okre�lo-
nym s�owem kluczowym w opisie.

Odsy�acze mo�na kontrolowa� za pomoc� bezpo�rednich zapyta	 zadawanych wy-
szukiwarce lub specjalnych skryptów. Nieco dalej poka�emy najwa�niejsze i najwy-
godniejsze rozwi�zania.

W przypadku wi�kszo�ci omawianych przez nas wyszukiwarek korzystamy z zapytania
link:nazwa_domeny, które wpisujemy w pole zapytania wyszukiwarki. Niestety, zwra-
cane w ten sposób wyniki nie zawsze pokazuj� pe�en przegl�d sytuacji.

Mo�esz równie� wykorzysta� specjalne skrypty, których wiele znajduje si� na ró�-
nych stronach WWW. Ze swej strony polecamy narz�dzia Web-Tools, które szerzej
przedstawili�my w dodatku do ksi��ki. Na uwag� zas�uguje te� narz�dzie Yahoo Site
Explorer, które bardzo dok�adnie opisali�my w rozdziale 4.
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Warto równie� skorzysta� z narz�dzi dla webmasterów oferowanych przez Google.
Po wybraniu opcji Twoja witryna w sieci/Linki do Twojej witryny mo�esz sprawdzi�,
kto zamie�ci� odno�niki do badanej witryny. Na rysunku 11.27 wida� przyk�adowy wynik
badania jednej ze stron.

Rysunek 11.27.
Wyniki dzia�ania
narz�dzi dla
webmasterów i opcji
Linki do Twojej
witryny. Po wybraniu
opcji Wi�cej
zobaczysz znacznie
wi�cej stron
zawieraj�cych linki
do Twojej witryny

Warto zwróci� równie� uwag� na to, �e poza szczegó�owym wykazem stron zawiera-
j�cych linki prowadz�ce do Twojej strony, mo�esz w wygodny sposób sprawdzi�:

� do których cz��ci Twojej witryny prowadzi najwi�cej linków;

� jaki jest opis odsy�aczy.
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