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Beležite neznano povečanje obiska?
..Se vam je zazdelo, da ste ob branju statistike Google Analytics opazili nenavadno povečano število obiskovalcev iz virov, kot so semalt,
share-buttons in recimo darudar?..

Gre za »spam« robotke in pajke, ki obiskujejo
vašo spletno stran in jo največkrat tudi izredno
hitro zapustijo. No, ravno v tem je težava.

Kaj so »spam« robotki in pajki?
Kot sem že v uvodu omenila, se najbrž mnogi
sprašujete, odkod kar naenkrat toliko obiska na
spletni strani. Če preverite denimo segment viri
obiska – med njimi skoraj zagotovo lahko najdete tudi tako imenovani »referral« obisk iz
naslova domen semalt, darudar ali shared-buttons. Pri spletnih straneh, ki imajo manj obiska,
je njihov obisk še lažje zaznati. Skratka, ti »nevidni obiskovalci«, ki jim pravijo »ghost visitors«, so
plod samodejnih računalniških programov oziroma skript, ki na ta način ustvarjajo obisk
povsem umetno. Ker pa spletna stran ne zna
preveriti, ali je URL »referrala« pristen ali ne, lahko na ta način nekdo poljubno ustvarja obisk
»pod krinko« domene, ki jo želi oglaševati.
Enostavno torej. Nekdo globalno sproži skripto,
ki s »spam« robotki in pajki napade milijone in
milijone spletnih strani. Pod priporočeni (referral) obisk se zapiše domena semalt.com in vsakdo, ki ga bo zanimalo, kaj, za vraga, je ta spletna
stran, odkoder kar naenkrat prihaja veliko obiska, bo seveda obiskal to spletno stran in tam po
možnosti še kaj kupil. Tisti, ki veste, o čem govorim, ste (tako kot jaz) zagotovo že obiskali njihovo spletno stran.
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Ideja je briljantna, ni pa to način, ki bi bil
dober za vse.
Na žalost niti jaz, niti vi in niti milijoni drugih (v
isti situaciji) nimamo od tega nič! Kvečjemu zelo
pokvarjeno statistiko v poročilu storitve Google
Analytics. Najhuje pa je, da ti »nevidni obiskovalci« (poleg tega, da sprožajo seje) povečujejo tudi stopnjo obiskanosti ene strani (bounce rate)!
Ker ti pajki in robotki sploh ne obiščejo strani, je
stopnja obiskanosti samodejno 100-odstotna!
To pa je kriminal. To namreč lahko drastično vpliva na to, kako nato Google in drugi iskalniki, ki
prav tako pošiljajo robotke in pajke, dojemajo,
da je vaša spletna stran kakovostna z vidika
uporabniške izkušnje. Stopnja obiska ene strani
ali je namreč eden glavnih pokazateljev, ali je
vaša spletna stran sploh dovolj bogata z informacijami, vsebino in raznovrstnostjo, ki naj bi
ugodili pričakovanjem obiskovalca, ki skozi iskalnike išče določeno stvar. Večja ko je stopnja

obiskanosti ene strani, manjša je verjetnost, da
vas bo Google na iskalniku dajal na prednostno
listo in posledično postavil višje.

Kako odstranim »spam« obisk iz statistike
Google Analytics?
Čeprav v statistiki ti »nevidni obiskovalci« ne bodo vidni, bodo ostali zabeleženi v zgodovini
statistike, kar ima še vedno vpliv na vzorec obiskovalcev, ki obiskujejo vašo spletno stran. Vendar, več ko bo preteklo časa, bolje bo. Seveda se
temu lahko izognete s filtrom, ki v prikazu
izključuje tovrstne domene. Sicer pa greste enostavno v nastavitve svojega pogleda in obkljukajte okence Izključite vse zadetke iz znanih botov in pajkov.
Če vas zanima še več informacij o tem, kako
spremljati obisk z orodjem Google Analytics, si
več o tem preberite na našem bogatem blogu
na povezavi https://spletnik.si/blog. 
(P. R.)
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