
אמיר שינקמן

דמוגרפיה<< " קהל"חות "דו•

חות"רים נוספים של דו'פיצ•



קטגוריה זו עוסקת בקהל הגולשים באתר

מאפשרים לנו לזהות את השפה  " קהל"חות "דו

דרך איזו  , תחומי העניין שלו, והמיקום של הגולש

.  טכנולוגיה הוא גולש וכדומה

בזכות מידע זה נוכל לגלות קהלים חדשים 

ובעקבות כך  , שנחשפים לאתר שלא חשבנו עליהם

יש מקום לבדוק אם כדאי להקים עמודים חדשים 

באתר הכתובים בשפה הפופולארית של אותם  

להתאים את הטקסט לאותם מיקומים  / גולשים 

גאוגרפים או אפילו אם מדובר באתר מכירתי אז  

.    לוודא שאנו מייצרים משלוחים לאותן מדינות



חות דמוגרפיה  "דו

מאפשרים להבין מי 

הקהל הגולש באתר  

ומאפשר לנתח את  

ההתנהגות של כל 

.אחד מהקהלים

יש לקחת בחשבון 

שלעיתים קרובות גוגל 

גיל  /אינו מזהה את מין

הגולש כיוון שהגולש  

מסתיר את זהותו או 

אינו גולש רשום בשעת  

הגלישה ועל כן 

.הנתונים אינם מלאים





 ynetגולש שקורא ב. תחומי עניין שהגולשים אוהבים–קטגוריות זיקה 

יופיע  , על הפועל תל אביבoneואחר כך כתבה ב, כתבה על מכבי תל אביב

"אוהד ספורט"תחת קטגורית זיקה 



גולש שגולש באתר . תוכן אתרים בהן הגולשים גולשים–קטגוריות אחרות 

חדשות וקורא כתבה על הפועל ירושלים ואחר כך באתר חדשות אחר על  

"חדשות"יסווג תחת , ובאתר חדשות שלישי על מזג אוויר בפריז, סטין ביבר'ג

מזהות קבוצות של משתמשים שנמצאים בשוק עבור קטגוריות  -פלחי קהל שוק 

(לדוגמא רוכשים מוצרי תיירות)מוצר ספציפיות 

יסווג  , לאחר מכן כתבה בוואלה על כדורסל, ספורטYNETגולש שקרא מאמר על כדורגל ב

".   חדשות"אך בקטגוריות אחרות תחת " אוהד ספורט"בקטגוריות זיקה תחת 



החיתוך  . ח שפה מציג את השפה של הגולש"דו

.   מתבצע על פי שפת הדפדפן



.  ח מיקום מציג את המיקום הגאוגרפי של הגולש"דו



:בחירת תאריכים להשוואה תציג את גרף הנתונים באופן הבא

:ואת הנתונים עצמם באופן הבא



:לחיצה על נקודה בגרף תציג את הנתונים המספריים שלה



:ניתן להוסיף מדד נוסף להשוואה, לצד המדד המוצג בגרף





ח שנצפה באופן חד פעמי או בתדירות  "מאפשרת את משלוח הדו" ל"דוא"בחירה ב

. קבוע מראש



:ל נוכל לבחור"ח באמצעות דוא"כשנרצה לשלוח דו

:סוג קובץ

◦PDF

◦CSV

◦CSV  עבורExcel

◦TSV

PDF–מומלץ עבור לקוחות. קובץ שלא ניתן לעריכה

:  תדירות

פעם אחת◦

(הדוח נשלח מדי בוקר)יומי ◦

(שליחה ביום בשבוע שתבחר)שבועי ◦

(שליחה ביום בחודש שתבחר)חודשי ◦

(הדוח נשלח ביום הראשון בכל רבעון)רבעוני ◦



ייצוא מאפשר את הורדת  

הנתונים לקובץ

.שורות בלבד500ר זה מאפשר הורדה לקובץ של עד 'כרגע פיצ

שורות יש לנסות לצמצם על פי קריטריונים  500-ח מציג יותר מ"במידה והדו

.  מסוימים


