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A/B Testing 

 ای میبه عنوان تست تقس نی)همچن A/Bتست 

 یبرا ی( روششودیشناخته م یتست سطل

و  برنامه ایصفحه وب  کیدو نسخه از  سهیمقا

یکی  عملکرد بهتر است. نییتع یبرا گریکدیبا ... 

از کاربرد های این تست در دیجیتال مارکتینگ، 

 CTAتعیین بازدهی بهتر متن در دکمه های 

است. همچنین یکی دیگر از کاربر های ان در 

ایمیل مارکتینگ است. به این صورت شما دو 

عنوان را برای ارسال یک محتوا تعیین می کنید و 

 قبل از ارسال انبوده برای گروه کوچکی از کاربران

خود ارسال می کنید. هر کدام بازدهی بیشتری 

داشته باشد، انتخاب نهایی برای ارسال به همه 

 کاربران خواهد بود.

Ad Extensions 

به ویژگی هایی  Ad Extensionsاد اسکتنشنز یا 

گفته می شود که شما می توانید در شبکه تبلیغات 

گوگل به تبلیغ خود اضافه کنید. برخی از ان ها 

د از: آدرس، تلفن تماس، قیمت، پیشنهاد عبارتن

 ویژه.

 Ad Impression 

در تبلیغات انالین، به هر مرتبه که تبلیغ شما 
توسط شرکت نمایش دهنده به کاربران نمایش 

گفته می  Ad Impressionداده می شود، یک 
همیشه بیشتر از تعداد  Ad Impressionشود. 

کلیک های ورود به سایت شما هست و تالش 
 Adتبلیغ کنندگان این است که تعداد کلیک را به 

Impression .نزدیک کنند 

Ad Network 

Ad Network  یا شبکه تبلیغاتی، شرکت هایی

هستند که بین تبلیغ دهنده و منتشر کنندگان 

ن به این تبلیغ فرایند را آسان می نمایند. می توا

شرکت ها نام واسط تبلیغی نیز اطالق کرد. برای 

مثال گوگل ادز یکی از بزرگترین اد نتورک ها بوده 

و همچنین در ایران نیز یکتانت یکی دیگر از این 

 شبکه های تبلیغی است.

 

Ad Server 

 یغاتیتبل یاز فناور  یبخش غاتیسرور تبل
(AdTechاست که توسط ناشران، تبل )کنندگان،غی 

 یبرا یغاتیتبل یهاو شبکه یغاتیتبل یهاآژانس
 نیآنال یغاتیتبل یهانیکمپ یو اجرا تیر یمد

مسئول  یغاتیتبل ی. سرورهاشودیاستفاده م
در  یغاتیچه تبل نکهیدر مورد ا یفور  یر یگ میتصم

شود و سپس  یداده م شینما تیساوب  کی
 ارائه آن ها را به عهده دارند.

Adsense (Google Adsense) 

A iranweber.com 

اصطالحات دیجیتال مارکتینگفرهنگ   
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AdSense کسب  یبرا گانیراه ساده و را کی
 نیآنال یدر کنار محتوا غاتیتبل شیدرآمد با نما

 غاتیتبل دیتوان ی، مAdSenseشما است. با 
خود  تیسا دکنندگانیمرتبط و جذاب را به بازد

را مطابق با  غاتیتبلظاهر  یو حت دینشان ده
 .دیکن یخود سفارش تیسا

Advertiser 

به شرکت یا فردی گفته می شود که برای نمایش 

تبلیغ در سایت های دیگر هزینه می کند. معنی 

 است. "تبلیغ دهنده"کلمه ای ان 

 

Affiliate 

افلیت مارکتینگ، روشی در بازاریابی است که افراد 

یا شرکت ها در فروش محصول همکاری می کنند. 

ترجمه فارسی ان را می توان همکاری در فروش 

نست. در این روش شرکت یا فرد به عنوان دا

واسط عمل کرده و درصد از فروش کاال یا خدمات 

 دریافت می کند.

برای مثال افلیت مارکتینگ دیجی کاال که با ثبت 

نام در ان، می توانید کاالی های دیجی کاال را در 

سایت یا وبالگ خود منتشر کنید، پس از کلیک 

دیجی کاال،  کاربر از طریق سایت از وبسایت

 درصدی از فروش به شما تعلق خواهد گرفت.

 

Algorithm 

دنباله  تمیالگور  کی وتر،یو علوم کامپ اتیاضیدر ر 

شده  فیکاماًل تعر  یمحدود از دستورالعمل ها یا
کالس از مسائل  کیحل  یاست که معمواًل برا

 یمحاسبات استفاده م کیانجام  یبرا ایخاص 
 . شود

نیز که موتور جستجوی  به همین منظور گوگل
خود را با برنامه نویسی طراحی کرده است، هر 

یکی از بخش ها بر اساس یک الگوریتم و دستور 
عمل خاص طراحی شده است. در دیجیتال 

مارکتینگ و سئو، از اصطالح الگوریتم بیشتر برای 
الگوریتم های مختلف گوگل برای سئو استفاده می 

دا یا الگوریتم مرغ شود. برای مثال الگوریتم پان

مگس خوار گوگل، که برای رتبه بندی سایت های 
 مختلف در گوگل نوشته شده است.

Algorithm Update 

گوگل به صورت مداوم در حال اپدیت الگوریتم 

ه همین منظور های مختلف جستجو خود است. ب

در سرچ کنسول گوگل، می توانید در برخی موارد 

روزانه کلیک سایت این اصطالح را در نمودار 

 مشاهده کنید.

 

Alt Text (or Alternative Text) 

Alt Text    مخفف کلمهAlternative Text   .است

Alt Text  .در سایت بر روی تصاویر قرار می گیرد

معنی تحت الفظی این عبارت،"متن جایگزین" 

است. همانطور که از معنی ان مشخص است این 

ستفاده می شود. متن برای جایگزینی تصاویر ا

زمانی که به دلیل کندی اینترنت و ... عکس باز 

نشود این متن نمایش داده می شود. در سئو این 

متن برای موتور های جستجو مهم است و برای 

نمایش تصاویر در جستجوی تصاویر، استفاده از 

alt .های مناسب، توصیه می شود 
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Alexa Rank 

وبسایت ها بود. الکسا، یک سیستم رتبه بندی 

پایان کار خود را اعالم  2022این وبسایت در سال 

کرد. رتبه بندی الکسا اطالعات حدودی از کسب و 

کار را در اختیار عموم قرار می داد و به راحتی می 

توانستید با روش هایی فیک، این رتبه را کم کنید. 

در حال حاضر رتبه سیمیالر وب برای رتبه بندی و 

 یگاه وبسایت استفاده می شود.مشخص شدن جا

AMP 

AMP  مخففaccelerated mobile pages 
برای افزایش سرعت  AMPاست. در حالت کلی 

در صورتی که صفحه بارگیری وبسایت هاست.  
پشتیبانی کند، گوگل  AMPشما از استاندارد 

صفحات شما را در ذخیره کرده و سرعت لود 
سایت بسیار باال خواهد بود. در این روش یک 

سری محدودیت ها در اجزایی که می تواند در 
صفحه وجود داشته باشد، دست و پا گیر است 

اما در نهایت امر سایت شما با سرعت زیادی برای 
 کاربران گوگل باز خواهد شد.

Analytics 

انالیتیکس به معنی تجزیه و تحلیل است. در 

دنیای دیجیتال مارکتینگ، به بررسی و تحلیل امار 

سایت گفته می شود. بیشتر سایت ها برای انالیز 

 سایت خود، از گوگل انالیتیکس استفاده می کنند.

Anchor Text 

انکر تکست به کلماتی گفته می شود که بر روی 

ان ها لینک قرار می گیرد. با استفاده از انکر 

تکست ها، موتور های جستجو موضوع سایت 

هدف را درک کرده و به سایت هدف رتبه باالتری 

 در این انکر تکست می دهند.

 

API  

API  مخففApplication Programming 

Interface  است  یواسطه نرم افزار  کیاست که
ارتباط  گریکدیدهد با  یکه به دو برنامه اجازه م

بوک  سیمانند ف ی. هر بار که از برنامه ابرقرار کنند
 ای دیکن یارسال م یفور  یامیپ د،یکن یاستفاده م

 یم یآب و هوا را در تلفن خود بررس تیوضع
 .دیکن یاستفاده م API کیاز  د،یکن

App Store Optimization(ASO) 

همانطور که در موتور های جستجو نیاز به بهینه 
سازی محتواست. در استور های اپلیکیشن های 

مختلف نیز، نیاز به بهینه سازی اپ خود داریم. به 
همین منظور یک سری روش های برای این بهینه 

 گفته می شود. ASOسازی وجود دارد که به ان 

Average position 

نگین شاخصی است پوزیشن یا جایگاه میااورج 

که هم در سرچ کنسول گوگل و همچنین در گوگل 

ادوردز وجود دارد. این شاخص به شما کمک می 

کند که بتوانید جایگاه سایت خود را در گوگل 

 مشاهده کنید. 

در ادروز گوگل باشد،  Average positionزمانی که 

 4تا  1در صورتی که عدد نمایش داده شده بین 

باشد به این معنی است که تبلیغ شما در باالی 

صفحه نمایش داده شده است و در صورتی که 
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باشد به این معنی است که تبلیغ شما  4بیش از 

 در پایین صفحه نمایش داده شده است.

Average time on site 

یکی از معیار های مهم برای بررسی وبسایت، 

ده است. این زمانی است که کاربر در سایت گذران

 شاخص میانگین زمانی است که کاربران سایت 

باشد، به این معنی است که مشکلی در سایت 

شما و بخش دیجیتال مارکتینگ ان وجود دارد. 

برای مثال در صورتی که سرعت لود سایت شما 

پایین باشد، بسیاری از کاربران قبل از لود کامل 

 سایت شما، از سایت شما خارج می شوند.

 

Audience 

Audience  از  یشما به گروه خاصیا مخاطب

 ایمصرف کنندگان اشاره دارد که احتمااًل محصول 
از  یگروه ن،یخواهند، و بنابرا یخدمات شما را م

شما  یغاتیتبل یها نیکمپ دیکه با هستند  یافراد
 .نندیرا بب

Automation 

Automation  فارسی شده این کلمه،  یا

اتوماسیون، به فرایند اتوماتیک کردن کارهایی 

گفته می شود که انسان مسئول انجام ان بوده 

است. در بازاریابی دیجیتال از اتومیشن یا 

اتوماسیون برای بسیاری از بخش ها استفاده می 

شود. از ایمیل مارکتینگ تا پیدا کردن مخاطب 

ه. تمامی این کار ها هدف برای ارسال پیشنهاد ویژ

در صورتی که به دست انسان انجام شود و با 

جامعه بزرگ شاید، چندین ماه طول می کشد اما 

با روش های برنامه نویسی، در کسری از ثانیه 

تمامی این کار ها انجام می شود. در کنار انجام 

سریع تر، دقت باالتری در برنامه نویسی و 

 اتوماسیون وجود دارد.

 

 

 

Backlink 

بک لینک، اصطالحی است که در سئو بسیار از ان 

استفاده می شود. بک لینک به لینک ورودی از 

سایت های دیگر گفته می شود. بک لینک تاثیر 

 بسیار زیادی در رتبه بندی وبسایت دارد.

 

Banner Ad یا تبلیغاتی بنری 

تبلیغات بنری یکی از معروفترین تبلیغات است. 

در این روش یک بنر که ممکن است به صورت 

svg  یاgif  یاjpeg  طراحی شده باشد، در سایت

هدف قرار می گیرد. کاربران سایت مورد نظر، بنر 

شما را مشاهده می کنند و با کلیک بر روی ان به 

  سایت یا خدمات شما دسترسی پیدا خواهند کرد.

در تبلیغات بنری می توان از بنر هایی که توسط 

فتوشاپ و ... طراحی شده اند استفاده کرد یا با 

B iranweber.com 
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svg  ،بنر را هوشمند و برخی برنامه نویسی ها

 ساخت.

BERT 

BERT  شد،  یتوسط گوگل معرف 2018که در سال

 یجستجو برا یموتورها یبرا شرفتهیپ یروش

بهتر برای ارائه نتایج زبان جستجوگر  شتریدرک ب

 است.

 

Bid یا پیشنهاد 

Bid  به معنی پیشنهاد است. در صورتی که تا به

حال از گوگل ادز استفاده کرده باشید، حتما 

به گوش شما خورده است. در  Bidاصطالح 

بسیاری از پلتفورم ها شما قادر هستید، میزان 

هزینه بابت هر کلیک کاربر، هر بازدید و یا هر 

نصب برنامه توسط کاربر را تعیین کنید. به این 

دستی می گویند. این هزینه در  Bidقابلیت 

جایگاه شما و تعداد نمایش شما در تبلیغات بسیار 

با تجربه و  bidکردن بهترین  موثر است. پیدا

 سعی و خطا امکان پذیر است.

 

Black Box 

این اصطالح در بین کارشناسان سئو بیشتر رواج 

دارد. در کل اصطالح جعبه سیاه، به فرایند گفته 

می شود که ورودی و خروجی مشخص است اما 

نمی توان از فرایند هایی که روی ورودی انجام 

یل شود، اظهار نظر شده است تا به خروجی تبد

 کرد. 

در مورد گوگل نیز الگوریتم های مختلف جستجو 

را همچون بلک باکس می دانند. که نمی توان به 

طور دقیق در مورد فرایندی که گوگل بر روی 

 اطالعات ورودی انجام می دهد، نظر داد.

Black Hat SEO 

سئو کاله سیاه، به یافتن باگ ها الگوریتم ها گوگل 

ه از ان ها برای باال اوردن سایت است. و استفاد

در این روش ها با استفاده از این روش ها سایت 

در نتایج باالتر گوگل دیده می شود اما باید توجه 

داشت که این رتبه بندی اصوال ثباتی ندارد و با 

کوچکترین تغییر در الگوریتم گوگل ممکن است، 

 با حذف شدن از گوگل مواجه شوند.

سیاری از سایت های ایرانی لینک در گذشته ب

صفحات دیگر را در سایت خود قرار می داند و به 

این صورت به یک دایرکتوری تبدیل می شدند. 

هیچ کدام از این لینک ها نیز لینک درست و 

مناسب نبود. همچنین تبلیغات در این سایت ها 

بیداد می کرد. برای مدتی این موارد دیده می شد 

گوریتم گوگل تمامی این سایت اما با اپدیت ال

 های جریمه شدند.

Blog  یا وبالگ 

به بخشی از سایت یا سایتی گویند  Blogوبالگ یا 

که در ان مقاالت و نوشته جدید به صورت مرتب 

منتشر می شود. این بخش از وبسایت ها یا این 
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نوع وبسایت ها، با توجه به بازریابی محتوایی که 

 انجام می دهند، بسیار مورد توجه واقع شده اند. 

با استفاده از وبالگ می توانید کاربران جدید 

جذب کنید و همچنین کاربران قبلی خود را درگیر 

 کنید.

Bottom of the Funnel 

پایین قیف فروش، اخرین مرحله است که لید یا 

تبدیل به خریدار می شود. این مرحله هر سرنخ 

چه بزرگتری باشد و یا دهانه بزرگتری در قیف 

بازاریابی داشته باشد، بازدهی کسب و کار بهتر 

 خواهد بود.

 

Bounce Rate 

بونس ریت در سایت به درصدی از کاربران گفته 

می شود که بدون هیچ تعامل و کلیکی در سایت 

ه بونس ریت از سایت خارج می شوند. هر چ

پایین تر باشد بهتر است و هر چه باالتر باشد، به 

 معنی یک مشکل در سایت است. 

بونس ریت در ایمیل مارکتینگ نیز استفاده می 

شود. بونس ریت در ایمیل مارکتینگ، به ایمیل 

هایی گفته می شود که به کاربران بنا به دالیل 

 مختلف نرسیده است. 

Brand Awareness 

 زانیاست که م یاصطالح کل کیاز برند  یآگاه

 ایبرند  کی( مصرف کنندگان با ی)آگاه ییآشنا

کند. به زبان ساده،  یم فیمحصوالت آن را توص

 کی دهدیاست که نشان م یار یاز برند مع یآگاه

 ادیمخاطبان هدف خود به  یبرند چقدر برا

 است. صیو قابل تشخ یماندن

Branded Keyword 

Branded Keywordیعبارات ای یدی، کلمات کل 

تجارت  کیبالقوه  انیهستند که توسط مشتر 

اطالعات خاص تر در مورد  یجستجو یبرا

 شود. یبرند استفاده م کیخدمات  ایمحصوالت 

کاال را  نیکه ا دانندیآنها از قبل م گر،یعبارت د به

 افت،یشرکت  کی شنهاداتیپ بیدر ترک توانیم

آن به  هیتوص سه،یمقا ،یر یگمیتصم یاما برا

 ازین یشتر یبه اطالعات ب گرانیاشخاص ثالث و د

 دارند.

Broad Match 

 PPC غاتیتبل یبرا یدیکلمه کل قیبه نوع تطب

 نیتر  عیو وس یدسترس نیتر  عیاشاره دارد که وس

 دهد. یمحدوده هدف را ارائه م

Bundling 

اصطالح باندلینگ به معنای ترکیب چندین 

در یک پکیج گفته می خدمت، محصول و ... 

 شود.

Product bundling است که در آن  یکیتکن

و به  شوندیم یبندمحصول با هم گروه نیچند
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خاص که  متیق کیبا  پکیج واحد کیصورت 

 یاستراتژ  نی. اشوندیفروخته م اکثرا کمتر است،

 شتریمحصوالت ب دیبه خر  انیمشتر  قیتشو یبرا

 شود. یاستفاده م

 

Business to Business(B2B) 

B2B  به شرکت ها یا مشاغلی گفته می شود که

مشتری ان ها سازمان ها و شرکت های دیگر 

 Business toمخفف اصطالح  B2Bهستند. 

Business  .برای مثال شرکتی که فروشنده است

لوازم اداری است، مشتریان ان شرکت های 

مختلف هستند. اما یک شرکت یا فروشنده که 

خانگی می اورد، مشتریان حقیقی نیز مبلمان 

 خواهد داشت.

 

Business to Consumer(B2C) 

شرکت هایی که مشتریان ان ها افراد شخصی 

 Bussiness toمخفف کلمه  B2Cهستند. 

Consumer  است. در این نوع بیزنس ها غالبا

افراد حقیقی و مصرف کننده ها حقیقی مشتری 

کسب و کار هستند. برای مثال فروش مبلمان 

 خانگی از این جمله کسب و کار هاست.

Buyer Persona 

است  یاز شخص یشرح مفصل داریخر  تیشخص

 نیمخاطب هدف شماست. ا ندهیکه نما

 قاتیاست اما بر اساس تحق یلیتخ تیشخص

. است مورد نظر شما ایاز مخاطبان موجود  قیعم

 ،customer personaممکن است آن را  نیهمچن

audience persona ای marketing persona 

 .دیبشنو

 

 

 

 

Campaign 

کمپین به طور کلی به انجام کارهای مرتبط با 

هدفی یکسان گفته می شود. کمپین ها مختلفی 

از سطح جامعه وجود دارد. اما کمپین در دیجیتال 

مارکتینگ برای تبلیغات استفاده می شود. برای 

 awarenessمثال کمپین تخفیف یلدایی، کمپین 

ی و... . در تمامی این کمپین ها کار هایی انجام م

شود به منظور یک هدف. ممکن است کمپین ها 

دارای محدودیت زمانی باشند و کوتاه باشند و یا 

ممکن است کمپین های تبلیغاتی بلند مدت 

 باشند.

 

C iranweber.com 
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Caching 

کش کردن، به ذخیره بخشی یا همه صفحات وب 
برای افزایش سرعت لود سایت گفته می شود. 

بسیار این سرعت در سئو و همچنین تجربه کاربر 
تاثیر گذار است و در صورتی که کش شدن به 

خوبی اعمال نشوند، ممکن است سرعت و سئو 
 سایت در خطر قرار گیرد.

Chief Executive Officer (CEO) 

عامل بر کل  ریشرکت. مد کیرتبه در  نیباالتر 

 شرکت نظارت دارد. کی اتیعمل

Chief Marketing Officer (CMO) 

و نظارت بر همه  تیر یکه فرد را مد ینقش

 کی یبرا یضرور  یابیارتباطات و ابتکارات بازار 

 جایگاه کی. انجام می دهدسازمان  ایشرکت 

مشاغل کوچکتر  یرا برا یابیمشابه که بازار 

 یم دهینام یابیبازار  ریکند اغلب مد یم تیر یمد

 شود.

Chief Operating Officer (COO) 

و نظارت بر  تیر ینقش با توجه به مد نیارشدتر 

شرکت. به طور  کیدر  یتجار  اتیادامه عمل

( CEO) ییارشد اجرا ریبه مد COOمعمول، 

 دهد و اغلب در شرکت نفر دوم است. یگزارش م

Chief Security Officer (CSO) 

 استیکه مسئول توسعه و نظارت بر همه س یفرد

 ندها،یاست که از کارکنان، فرآ ییها و برنامه ها

 کیمشهود  یها ییو دارا یمعنو یها ییدارا

را  زیعناصر همه چ نیکند. ا یتجارت محافظت م

و حفاظت از داده ها گرفته تا  یخصوص میاز حر 

 یرا پوشش م یمنیسالمت و ا ،یطیمح تیامن

 دهند.

Chief Technology Officer (CTO) 

ها و ابتکارات  یساز  ادهیکه معمواًل تمام پ یر یمد

مورد استفاده توسط کسب و کار را  یفناور 

 کیها اغلب در ارتباط نزد CTOکند.  یم تیر یمد

 یبخش ها ریسا یروسا نیها و همچنCMOبا 

 کنند. یکار م یداخل

 

Customer Acquisition Cost(CAC) 

Customer Acquistion Cost (CAC هز )نهی 

خدمات  ایمحصول  کی دیخر  یبرا یجلب مشتر 

 نهیمهم، هز  یواحد اقتصاد کیاست. به عنوان 

اغلب با ارزش طول عمر  یجذب مشتر  یها

، هر CAC( مرتبط است. با LTV ای CLV) یمشتر 

 یخود را برا یهانهیهز  زانیم تواندیم یشرکت

به عنوان یک نمونه  بسنجد. یجذب هر مشتر 

ساده شما می توانید میزان هزینه تبلیغاتی خود 

ر تعداد برای جذب مشتریان در یکسال را ب

هر مشتری  CACمشتریان تقسیم کنید و میزان 

 را محاسبه کنید.
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