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سایت الکسا چیست؟
ــان  ــه می ــایت ب ــک س ــای ی ــداد بازدیدکننده ه ــت و تع ــت از کیفی ــه صحب ــی ک زمان
می آیــد، افــراد معمــوال بــه  یــاد رنکینــگ ســایت الکســا )alexa.com( می افتنــد. 
ــدی  ــد رتبه بن ــا بتوانن ــت ت ــرار داده اس ــران ق ــار کارب ــی را در اختی ــای وب، ابزارهای فض
ــران همچنیــن می تواننــد در ایــن  ــه شــیوه های متفاوتــی ببیننــد. کارب وب ســایت ها را ب
رتبه بندی هــا شــرکت کننــد و رقیبــان خــود را بهتــر بشناســند. یکــی از ایــن ابزارهــای 
ــگ وب سایت شــان  ــه دانســتن رنکین ــط ب ــده ای فق ــدی، ســایت الکســا اســت. ع رتبه بن
ــود  ــایت خ ــا س ــه الکس ــش رتب ــود کاه ــال بهب ــز به دنب ــیاری نی ــد و بس ــا می کنن اکتف

هســتند.

کاربرد، هدف و نحوه کار الکسا چیست؟
ــا  ــه الکس ــم ک ــد بگویی ــت؟«، بای ــا چیس ــایت الکس ــه س ــه »وظیف ــید ک ــر می پرس  اگ

ــد. ــز می کن ــف را آنالی ــایت های مختل ــک وب س ــه ترافی ــت ک ــایتی اس وب س
ایــن ســایت، بــا هــدف معرفــی و دسترســی بهتــر و دقیق تــر کاربــران بــه صفحــات وب 

و بــا توجــه بــه عملکــرد خــود کاربــران، شــروع بــه کار کــرده اســت.
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــرات دنی ــن نف ــزو بهتری ــا، ج ــایت الکس ــل داده س ــان تحلی متخصص
هســتند و ادعــا می کننــد، داده هایــی کــه مــا ارائــه می کنیــم، عــاری از خطــا و داده هــای 
غیرانســانی اند. بنابرایــن بــا اســتفاده از آمــار مطمئــن ســایت الکســا می توانیــد بهتریــن 

تصمیــم هــا را بــرای کســب و کار خــود بگیریــد.
سیســتم الکســا یــک سیســتم هوشــمند اســت و شــما می توانیــد بــا نصــب تولبــار الکســا، 
بســیاری از اطالعــات خــود را بــه ایــن ســایت مخابــره  کنیــد. بــا نصــب ایــن تولبــار، بــا 
بازدیــد از هــر  ســایت، شــما در واقــع یــک امتیــاز بــرای آن ســایت منظــور می کنیــد. در 
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ادامــه بــه شــما می گوییــم چگونــه ایــن تولبــار را نصــب کنیــد.
 

رتبه الکسا به چه معناست؟
رتبــه الکســا بــه بیــان ســاده، میــزان محبوبیــت ســایت شــما در نــزد کاربــران اســت.  این 
رتبــه بــه ایــن ســئوال پاســخ می دهــد کــه »ســایت شــما، در مقایســه بــا ســایت هــای 
دیگــر، چگونــه کار مــی کنــد؟« توجــه کنیــد کــه ایــن رتبــه یــک معیــار نســبی اســت و 
رتبــه ســایت شــما فقــط وابســته بــه ترافیــک ســایت نیســت بلکــه بــه تغییــرات ترافیــک 
ســایت هــای دیگــر نیــز مربــوط اســت. ایــن رتبــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا متوجــه 
ــایت ها را  ــایت الکســا، وب س ــد اســت. س ــزان مفی ــا چــه می ــایت شــما ت ــه س شــوید ک
براســاس تعــداد بازدیدکننده  هــا و مــدت زمانــی کــه آن هــا در ســایت ســپری می کننــد، 
رتبه بنــدی می کنــد. بنابرایــن تنهــا جــذب مخاطــب مهــم نیســت بلکــه مطالــب شــما 
ــد،  ــر باش ــا پایین ت ــه الکس ــه رتب ــه دارد. هرچ ــایت نگ ــب را در س ــد مخاط ــد بتوان بای
رنکینــگ وب ســایت باالتــر اســت. مثــال رتبــه ی ســایت گــوگل ۱ اســت و ایــن وب ســایت 

بیشــترین تعــداد بازدیدکننــده  را دارد.
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چگونه رنکینگ سایت خود را ببینیم؟
در صورتیکــه بخواهیــد از الکســا بــرای دیــدن تعــداد بازدیدکننده هــا و مقایســه ی 
ســایت تان بــا دیگــر ســایت ها اســتفاده کنیــد، بایــد قســمت های مختلــف آن را 

بشناســید و بتوانیــد آنهــا را تجزیه وتحلیــل کنیــد.
تــا مدتــی قبــل، ســایت الکســا تمامــی اطالعــات وب ســایت هــا را بــا جزئیــات کامــل و 
به صــورت رایــگان در اختیــار کاربــران خــود قــرار مــی داد. ولــی مدتــی اســت کــه فقــط 
ــا  ــات الکس ــی امکان ــد از تمام ــما می خواهی ــر ش ــد. اگ ــان می ده ــی را نش ــات کل اطالع
اســتفاده کنیــد، بایــد هزینــه ی اشــتراک آن را پرداخــت کنیــد. در ایــن صــورت اطالعــات 
ــد  ــما می توانی ــه ش ــت. البت ــد گرف ــرار خواه ــما ق ــار ش ــری در اختی ــتر و دقیق ت بیش
به مــدت ۷ روز به صــورت رایــگان از تمامــی قســمت های ســایت الکســا اســتفاده کنیــد.

 اگــر تولبــار الکســا را نصــب کنیــد، دیــدن اطالعــات عمومــی، بســیار آســان  اســت. بــرای 
نصــب تولبــار الکســا، کافیســت بــه ســایت ALEXA.COM  برویــد، در پاییــن ســایت بــر 

روی گزینــه Website Traffic Statistics  کلیــک کنیــد.
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صفحــه ای نظیــر عکــس زیــر برایتــان بــاز می شــود و می توانیــد بــا وارد کــردن نــام هــر 

ســایت و کلیــک بــر روی  Find، اطالعــات آن را مشــاهده کنیــد.

 
  کافــی اســت وارد وب ســایت موردنظرتــان شــوید و بــر روی آیکــون الکســا )در نــوار ابــزار 

مرورگــر( کلیــک کنیــد. صفحــه ی کوچکــی ماننــد تصویــر زیــر خواهیــد دید:
 

4   



رتبه الکسا چیست؟

www.armanic.com

ــران و  ــایت در ای ــه س ــک، رتب ــک ترافی ــد رن ــی مانن ــد اطالعات ــن صفحــه می توانی در ای
ــز  ــایت و نی ــای وب س ــداد لینک ه ــایت، تع ــدن وب س ــود ش ــرعت ل ــط س ــان، متوس جه

ــد. ــابه آن را ببینی ــایت های مش س
ــا و  ــوید و نموداره ــا می ش ــایت الکس ــد، وارد س ــک کنی ــه کلی ــن صفح ــر روی ای ــر ب اگ

ــد. ــاهده می کنی ــات را مش اطالع

اصطالحاتی که درزمینه رتبه الکسا باید بدانید:

Alexa Terffic Rank: اگــر رتبــه الکســا ســایت شــما کمتــر از ۱۰۰ هــزار باشــد،   •
ــای  ــداد بازدیدکننده ه ــایت و تع ــه س ــه رتب ــتری ازجمل ــات بیش ــودار، جزئی ــن نم ای
ــد کــم،  ــت بازدی ــن صــورت، به عل ــر ای ــه شــما نشــان خواهــد داد. در غی وب ســایت را ب
ــی نظیــر  ــود. شــما می توانیــد تنهــا اطالعات ــل مشــاهده نخواهــد ب ــی قاب اطالعــات جزئ
ــم را  ــه توضیــح می دهی ــواردی کــه در ادام ــد از ســایت و م ــه ســایت، نمــودار بازدی رتب

ــد. مشــاهده کنی

Global Rank : همان طــور کــه از اســم آن مشــخص اســت، ایــن شــاخص، رتبــه ی   •
جهانــی وب ســایت را نشــان می دهــد. مســتطیلی کــه در کنــار رنــک جهانــی می بینیــد، 
میــزان پیشــرفت یــا پســرفت وب ســایت در ســه مــاه گذشــته را نشــان می دهــد. رنــگ 
ــه معنــای میــزان پیشــرفت و رنــگ قرمــز میــزان پســرفت ســایت در ســه مــاه  ســبز ب

ــد. ــان می کن ــته را بی گذش
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Rank in iran : ایــن قســمت از الکســا، رتبــه ســایت در میــان ســایت هــای ایرانــی   •
را نشــان می دهــد.

ــدگان از  ــد بازدیدکنن ــد ببینی ــمت می توانی ــن قس Audience Geography: در ای  •
کــدام کشــورها ســایت شــما را دیده انــد. مــوس را بــر روی کشــورهای ســبز رنگــی کــه در 
ســمت چــپ قــرار دارنــد، نگــه داریــد. بــا ایــن کار نــام کشــور و درصــد بازدیدکننده هــا 

را خواهیــد دیــد.

 

قسمت زیر شامل سه نوع اطالعات است.
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Bounce rate: ایــن درصــد نشــان می دهــد کــه چــه تعــداد از افــراد، بــه محــض   •
ــه  ــده ب ــرا بازدیدکنن ــه چ ــده اند. اینک ــارج ش ــاره از آن خ ــایت دوب ــه س ــدن ب وارد ش
محــض ورود از ســایت خــارج شــده اســت، علــل زیــادی دارد و شــما بایــد بــه فکــر رفــع 
ایــن مشــکل باشــید. بــرای مثــال ممکــن اســت دلیــل آن دیــر لــود شــدن صفحــه باشــد 
یــا اینکــه کاربــر دریافتــه اســت کــه موضــوع ســایت بــا خواســته اش هماهنگــی نــدارد. 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما تنهــا چنــد ثانیــه وقــت داریــد تــا کاربــر را جــذب کنیــد 

ــد. ــه داری ــایت تان نگ و او را در س

ــران  Daily Pageviews per Visitor: ایــن شــاخص، میانگیــن صفحاتــی کــه کارب  •
ــن  ــدد ممک ــن ع ــه ای ــد. البت ــان می ده ــما نش ــه ش ــد را ب ــه کرده ان ــر روز مطالع در ه

ــد. ــر کن ــه تغیی ــای هفت ــا روزه ــف ی ــای مختل ــت در فصل ه اس

Daily Time on Site: ایــن شــاخص، میانگیــن زمــان صــرف شــده توســط کاربــران   •
ــود  ــایت خ ــری در س ــر و جذاب ت ــب جالب ت ــه مطال ــد. هرچ ــان می ده ــایت را نش در س
ــد  ــن می توان ــداد همچنی ــن تع ــد. ای ــد ش ــدد بیشــتر خواه ــن ع ــا ای ــد، قطع ــرار دهی ق

نشــانگر میــزان جذابیــت ســایت شــما باشــد.
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ــت.  ــام اس ــدول ارق ــودار و دو ج ــک نم ــامل ی ــش، ش ــن بخ Search Traffic : ای  •
ایــن نمــودار نشــان می دهــد کــه چنــد درصــد از کاربــران ســایت، از طریــق موتورهــای 
ــدی ای  ــات کلی ــن جــدول، کلم ــن ای ــایت شــما شــده اند. همچنی جســت وجوگر وارد س
کــه کاربــران بیشــتری را بــه وب ســایت شــما کشــانده  اســت، نشــان می دهــد. درنتیجــه 
ــرا باعــث افزایــش  ــن کلمــات کلیــدی  هســتند، زی ــن کلمــات، بهتری ــوان گفــت ای می ت

ــده اند.  ــما ش ــایت ش ــک س ترافی

Upstream Sites : در ایــن بخــش شــما می توانیــد فهرســت وب ســایت هایی کــه   •
ــد. ــد را ببینی ــد کرده ان ــا بازدی ــما، از آنه ــایت ش ــل از وب س ــران قب کارب
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ــایت  ــد وب س ــد چن ــد ببینی ــمت می توانی Total Sites Linking In: در ایــن قس  •
ــات  ــن اطالع ــه کــه متوجــه شــده اید، ای ــد. همان گون ــه وب ســایت شــما لینــک داده ان ب

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــما ق ــار ش ــی در اختی ــیار کل ــورت بس به ص

 

Similar Websites by Audience Overlap: در این قســمت آدرس وب ســایت هایی   •
ــد. ــی مشــابه وب ســایت شــما دارن ــه محتوای ــد ک را می بینی

 

How fast does: ایــن قســمت ســرعت لــود ســایت را بــه شــما نشــان می دهــد.   •
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ــریع تر از  ــایت ها س ــد از  س ــد درص ــه چن ــد ک ــما می گوی ــه ش ــش ب ــن بخ ــن ای همچنی
ــوند. ــود می ش ــما ل ــایت ش س

 

رتبه الکسا خود را دقیق تر مشاهده کنید
ــد اســتانداردهای ســایت خــود را در  ــه دســت آوردن رتبــه الکســای دقیــق، بای ــرای ب ب
الکســا تائیــد کنیــد. ســایت هایی کــه در پنــل الکســا بــا اســتانداردهای تائیــد شــده ثبــت 
ــات  ــر اســاس اطالع ــوند و ب ــری می ش ــند، مســتقیما توســط الکســا اندازه گی شــده باش
ــر  ــدن دقیق ت ــخص ش ــبب مش ــن کار س ــوند.انجام ای ــرآورد نمی ش ــل داده، ب ــی پن کل

ــه نخواهــد داد! ــی لزومــا رتبــه بهتــری را ارائ رتبــه ســایت می شــود ول

دالیل محبوبیت الکسا چیست؟
الکســا در دنیــای مــدرن، محکــی بــرای ارزیابــی ارزش کســب وکار شــما نــزد 
ــای  ــب و کار در دنی ــت کس ــت. موفقی ــره اس ــی و غی ــات تبلیغات ــرمایه گذاران، موسس س
امــروز نســبت بــه گذشــته، دارای معیارهــای متفاوتــی اســت. نمی توانیــد انتظــار داشــته 
ــه ســوی شــما جــذب  ــت و بروشــور مشــتریان ب ــردن تراک ــا پخــش ک ــوز ب باشــید هن
ــراری  ــدن و برق ــرح ش ــرای مط ــتند. ب ــما هس ــان ش ــروز، مخاطب ــتریان ام ــوند. مش ش
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ارتبــاط موثــر بــا آنهــا شــما نیــاز بــه درگاهــی داریــد کــه بتوانیــد خــود را بــه مخاطبــان 
ــا  ــد و ب ــان بگذاری ــان را در اختیارش ــه فعالیت های ت ــد نمون ــد بتوانی ــد. بای ــی کنی معرف

ــل داشــته باشــید. ــا تعام آنه
ــا اســتفاده  ــت. شــما ب ــزاری را مناســب تر از وب ســایت یاف ــوان اب ــن راســتا نمی ت  در ای
ــن  ــه بهتری ــان را ب از وب ســایت می توانیــد، تمامــی ســئواالت و خواســته های مخاطبان ت
نحــو پاســخ دهیــد. یــک ارتبــاط موثــر، ارتباطــی دو ســویه اســت و داشــتن وب ســایت این 
امــکان را فراهــم می کنــد. کاربــران می تواننــد نظراتشــان را بــه گــوش شــما برســانند و 

شــما را در بهبــود عملکــرد یــاری کننــد.
همچنیــن بــا وجــود ابــزاری بــه نــام الکســا، مدیــران وب ســایت ها می تواننــد بــا مشــاهده 
ــت  ــرد و موفقی ــوه عملک ــذارد، نح ــا می گ ــار آنه ــا در اختی ــایت الکس ــه س ــی ک اطالعات
ــات، در  ــن اطالع ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــی توانن ــان م ــنجند. کارفرمای ــود را بس ــایت خ س

ــد. ــود گام بردارن ــوای خ ــایت و محت ــای س ــع ایراد ه ــیر رف مس
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آیا می توانید به الکسا اعتماد کنید؟
مهــم اســت بدانیــد کــه الکســا بــه هیــچ عنــوان بــه اطالعــات شــخصی شــما دسترســی 
ــا توجــه  ــه اســت کامــال مشــخص نیســت. ب ــی الکســا چگون ــدارد. اینکــه ســاختار کل ن
بــه اطالعاتــی کــه در ســایت الکســا وجــود دارد، الکســا بــا دارا بــودن یــک پنــل ثبــت 
داده هــای ترافیکــی کــه متشــکل از میلیون هــا بازدید کننــده و وب ســایت اســت و 
همچنیــن اصالحــات آمــاری، محاســبات پیچیــده و حــذف داده هــای تقلبــی، بــه شــما 

ــد. ــاد کنی ــه آن اعتم ــد ب ــه می توانی ــد ک ــه می کن ــی را ارائ اطالعات
الکســا تنهــا ترافیــک کاربرانــی را در نظــر می گیــرد کــه تولبار الکســا را روی سیستم شــان 
ــه  ــده فاصل ــالم ش ــار اع ــی و آم ــار واقع ــن آم ــد بی ــه می توان ــن نکت ــد. ای ــب کرده ان نص
ــرا  ــت چ ــت کم گرف ــایت را دس ــن س ــت ای ــوان اهمی ــال نمی ت ــر ح ــه ه ــدازد. ب بیان
ــه ی وب و  ــرده و در عرص ــاز ک ــران ب ــان کارب ــود را در می ــای خ ــم ج ــا کم  ک ــه الکس ک

ــد. ــا می کن ــزایی را ایف ــش بس ــی نق ــب وکارهای اینترنت کس

روش های کاهش رتبه الکسا
ــی  ــام روش های ــس تم ــه الکســا  می شــود. پ ــود رتب ــث بهب ــد ســایت، باع ــش بازدی افزای
کــه موجــب افزایــش بازدیــد ســایت شــما  شــوند، بــرای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب کــه 
همــان کاهــش رتبــه الکســا ســایت اســت، مفیدنــد. در ادامــه مــا شــما را بــا مــواردی کــه 

بایــد بــرای کاهــش رتبــه ســایت خــود در نظــر بگیریــد آشــنا می کنیــم.
۱-طراحی اصولی سایت

در مرحلــه اول بایــد بــه فکــر طراحــی ســایتی باشــید کــه بــدون نقــص فعالیــت کنــد. 
همچنیــن در کنــار جــذب مخاطــب، توانایــی ایــن را داشــته باشــد کــه تمــام اطالعــات 
الزم را بــه مخاطبــان شــما بدهــد. بــرای ایــن کار می توانیــد از متخصصــان طــراح ســایت 
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کمــک بگیریــد.
۲-رعایت اصول سئو

یکــی از مهم تریــن عوامــل کمک کننــده بــه بهبــود رتبــه در الکســا، محتــوای بهینه شــده 
از نظــر ســئو اســت. ایــن کار، ترافیــک بیشــتری را از طریــق موتــور جســت وجوی گــوگل 

ــد. جــذب می کن
۳-نشر مقاالت جدید و پر محتوا

یکــی دیگــر از معیارهــای الکســا بــرای رتبه بنــدی یــک وب ســایت، ترافیــک آن 
ســایت اســت. همچنیــن تعــداد صفحاتــی کــه کاربــران در ۳ مــاه گذشــته از آن بازدیــد 
می کننــد نیــز مهــم تلقــی می شــود. الزم اســت بدانیــد کــه الکســا زمــان حضــور کاربــر 
در ســایت را می ســنجد. در نتیجــه هرچــه محتــوای ســایت شــما مفیدتــر باشــد، کاربــران 
زمــان بیشــتری را در ســایت شــما ســپری خواهنــد کــرد و ترافیــک ســایت تان افزایــش 

می یابــد.
۴-انتشار مقاالت به صورت منظم

تنهــا داشــتن مقــاالت بــا محتــوای مناســب بــه کاهــش رتبه الکســا شــما کمــک نمی کند. 
بــرای رســیدن بــه نتیجــه بهتــر، از انتشــار مقــاالت به صــورت منظــم غافــل نشــوید. بــه 

بیانــی دیگــر اجــازه ندهیــد کاربــران شــما را از یــاد ببرنــد.
۵-تبلیغات در شبکه های اجتماعی

ــا  ــک شــعار خــوب و ی ــی مناســب اســت. ی ــه آخــر، اســتفاده از ترفند هــای تبلیغات نکت
جذابیت هــای بصــری در تبلیــغ، بــه راحتــی کاربــران را بــه ســوی ســایت شــما هدایــت 

می کنــد.
۶- داشتن سایت های مرتبط بیشتر برای لینک دادن 

ــرای وب ســایت باعــث می شــود کــه موتورهــای جســتجو  ــوی ب گذاشــتن لینک هــای ق
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ــار و  ــدام، اعتب ــن اق ــن ای ــد. همچنی ــه وضــوح مشــخص کنن وضعیــت ســایت شــما را ب
کیفیــت ســایت شــما را نیــز افزایــش مــی دهــد.

بــه بیانــی دیگــر، لینک هــای ورودی معتبــر یــا بک لینــک )از ســایت هایــی کــه عملکــرد 
خوبــی دارنــد (، بــه ســایت شــما اعتبــار بیشــتری می دهنــد.

اگــر ایــن روش پــس از تولیــد محتــوای جــذاب و اورجینــال اجــرا شــود، تاثیــر بیشــتری 
ــه ســوی ســایت خــود  ــدگان را ب ــه بازدیدکنن ــس از اینک ــد پ ــرا بای ــد داشــت. زی خواه

هدایــت کردیــد، بــا مطالــب جــذاب، آن هــا را در ســایت نگــه داریــد. 
خــوب اســت بدانیــد کــه بــرای هــر کــدام از اقدامــات بــاال می توانیــد از دیگــر مقاالتــی 

کــه در ســایت مــا وجــود دارد بهــره ببریــد.
 

آیا الکسا رشوه می گیرد؟!
بــرای بســیاری از افــراد جــای ســئوال اســت کــه »آیــا می تــوان بــا پرداخــت هزینــه ای 
بــه الکســا، رتبــه ســایت را کاهــش داد؟« در جــواب بایــد گفــت کــه خیــر، الکســا چنیــن 
امتیــازی را بــه هیــچ وب ســایتی نمی دهــد. بنابرایــن اگــر بــه دنبــال بهبــود رتبــه ســایت 
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خــود هســتید بایــد زمــان بیشــتری را بــرای تولیــد محتــوای ســایت در نظــر بگیریــد.
 

ثبت سایت در الکسا
وب ســایت ها تنهــا به مــدت ۷ روز می تواننــد به صــورت رایــگان از خدمــات ســایت 
ــگان  ــر رای ــد پالن هــای غی ــران وب ســایت ها بای ــد. پــس از آن مدی الکســا اســتفاده کنن
را تهیــه کــرده و خــود را به عنــوان صاحــب ســایت معرفــی کننــد تــا از خدمــات ســایت 
ــگان )۷  ــه الکســا اجــازه ی اســتفاده  رای ــی اســت ک ــه مدت ــد شــوند. البت الکســا بهره من
ــران وارد  ــی ای ــا آی پ ــد ب ــی نمی توانی ــد، یعن ــی نمی ده ــایت های ایران ــه وب س روز( را ب
ــام کنیــد. خــوب اســت بدانیــد درصورتیکــه ســایت خــود  ســایت الکســا شــوید و ثبت ن
ــا اطالعــات  ــدازی کــرده باشــید، حــدود ۳ مــاه بایــد منتظــر بمانیــد ت را به تازگــی راه ان

وب ســایت شــما، در ســایت الکســا ثبــت شــود.

مقایسه ی رنکینگ گوگل و رنکینگ الکسا
ــد  ــد در بســتر وب، ســعی دارد ســایتی را انتخــاب کن ــغ مفی ــرای تبلی ــی ب ــک کمپان ی
کــه بیشــترین بازدیدکننــده را داشــته باشــد. بــرای تحلیــل کیفیــت یــک ســایت، عــالوه 
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ــز اســتفاده کــرد. در ادامــه روش کار گــوگل و  ــوان از گــوگل نی ــر ســایت الکســا می ت ب
مقایســه آن بــا الکســا را خواهیــد خوانــد.

رنک گوگل
گــوگل بــرای هــر وب ســایت عــددی بیــن ۰ تــا ۱۰ در نظــر می گیــرد. در واقــع هرچــه 
ــوای خــوب و  ــد محت ــی از نظــر تولی ــوگل ســایت شــما بیشــتر باشــد، یعن ــگ گ رنکین
ــرای  ــوگل ب ــور گ ــن فاکت ــاده تر، مهم تری ــان س ــه زب ــد. ب ــر بوده ای ــت، موفق ت باکیفی

ــت. ــایت شماس ــوای وب س ــدی، محت رتبه بن
ــد،  ــرداری کنی ــد از ســایت های دیگــر کپی ب ــد، ســعی نکنی ــوای مفی ــد محت ــرای تولی  ب
محتــوای آنهــا را تغییــر بدهیــد یــا جابه جایشــان کنیــد و در کل به هیــچ عنــوان ســعی 
نکنیــد گــوگل را دور بزنیــد، چــرا کــه بی فایــده اســت. به جــای ایــن کار هــا، روی ســئوی 
ــک  ــد رن ــا بتوانی ــد ت ــد کنی ــد تولی ــد و مفی ــب جدی ــد و مطال وب ســایت خــود کار کنی

گــوگل وب ســایت خــود را افزایــش بدهیــد.
 

رنک الکسا
در مــورد الکســا و رنــک آن توضیحــات زیــادی داده شــد. به طــور خالصــه هرچــه رنــک 
ــه هــر ترافیکــی،  ــه ن ــر باشــد، یعنــی آن وب ســایت ترافیــک بیشــتری دارد. البت پایین ت
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ــن  ــن ممک ــد. بنابرای ــب کرده ان ــا را نص ــار الکس ــه تولب ــی ک ــا بازدیدکنندگان ــه تنه بلک
ــال ســایتی  ــی داشــته باشــد. اگــر به دنب ــد هــزار جابه جای ــه  واقعــی، چن اســت کــه رتب
ــک  ــوگل مناســب و رن ــک گ ــا رن ــایت هایی ب ــت س ــوان گف ــغ هســتید، می ت ــرای تبلی ب

الکســای پاییــن، بهتریــن انتخــاب هســتند.

 

 الکسا؛ از گذشته تا به امروز
ــات و  ــروس گیلی ــای ب ــه نام ه ــن ب ــط دو کارآفری ــال ۱۹۹۶ توس ــا در س ــایت الکس س
ــی از  ــخه ای دو ترابیت ــرکت نس ــن ش ــال ۱۹۹۸ ای ــد. در س ــیس ش ــتن کال تأس بروس
ــازون،  ــال ۱۹۹۹ آم ــل داد. در س ــره تحوی ــه ی کنگ ــه کتابخان ــای وب را ب ــات دنی اطالع

ــرد. ــداری ک ــون دالر خری ــت ۲۵۰ میلی ــا قیم ــا را ب ــایت الکس س
ــه ی  ــن کتابخان ــه ی ســلطنتی اســکندریه، بزرگ تری ــه از کتابخان ــام گرفت ــام الکســا اله ن

ــالد اســت. ــل از می مصــر باســتان در ســال های قب
در ســال ۲۰۰۲ ســایت الکســا همــکاری خــود را بــا گــوگل آغــاز کــرد. ایــن وب ســایت 
در دســامبر ۲۰۰۷ بخــش جســت وجوی عکــس را راه انــدازی کــرد. در ۲۷ نوامبــر ۲۰۰۸ 
ــی  ــت چندان ــت وجویش موفقی ــور جس ــه موت ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد ب ــالم ک ــا اع الکس
ــه  ــرانجام در ۲۹ ژانوی ــرکت س ــن ش ــرد. ای ــد ک ــع خواه ــرویس را قط ــن س ــته، ای نداش
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۲۰۰۹ ســرویس موتــور جســت وجوی خــود را از کار انداخــت و از آن پــس به طــور 
ــد. ــغول ش ــایت ها مش ــدی س ــه رتبه بن ــی ب تخصص

ــایت، در  ــن س ــت. ای ــگام اس ــی پیش ــش تحلیل ــای بین ــا در دنی ــر الکس ــال حاض  در ح
ــه یکــی از  ــده و امــروز توانســته اســت ب طــول زمــان مشــکالت زیــادی را از ســر گذران
ــر  ــار ه ــی را در اختی ــات دقیق ــود و خدم ــل ش ــز تبدی ــرویس های آنالی ــن س قوی تری

ــد. ــرار ده ــعه دهنده ی وب ق توس
 

نتیجه گیری
ــق  ــال رون ــه دنب ــر ب ــت. اگ ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــا ب ــا الکس ــکاری ب ــای هم مزای
ــزان  ــنجش می ــرای س ــات الزم را ب ــما اطالع ــه ش ــا ب ــتید، الکس ــود هس ــب و کار خ کس
موفقیــت وب ســایت شــما را می دهــد. بــا وجــود اینکــه الکســا، محدود یت هایــی را بــرای 
کاربــران غیــر اشــتراکی خــود در نظــر گرفتــه، امــا ارزش ایــن را دارد کــه وب ســایت خود 

را در ایــن ســایت ثبــت کنیــد.
 همانطــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، شــما بــا دانســتن ایــن اطالعــات می توانیــد مشــکالت 
ســایت خــود را بــا کمــک متخصصــان بــه خوبــی رفــع کنیــد. بــا ایــن کار امــکان تعییــن 
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عنــوان و توضیحــات بــرای ســایت، دسترســی بــه داشــبورد جهــت مشــاهده  آمــار ســایت، 
تعییــن رتبــه الکســا به صــورت دقیق تــر و جزئی تــر و آشــنا شــدن بــا رقیبــان و توانایــی 

رقابــت بهتــر بــا آنهــا، فراهــم می شــود.
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