
 

 

 ؟ دارند یبهتر یالکسا رتبه ها گوبال و ها تیسا یبرخ چرا

 ؟ دارند یبهتر یالکسا رتبه ها وبالگ و ها تیسا یبرخ چرا وب یساز نهیبه آموزش < تارنما یاصل صفحه

 نیا در یمطالب ادیز احتمال به و دهیشن بارها را (Alexa) الکسا رتبه عنوان حال به تا حتمارا  ها تیسا وب در باال یالکسا

 نهیزم در که است (Amazon.com) آمازون تیسا به وابسته شرکت کی الکسا میدان یم که طور همان د،یا خوانده خصوص

 انکاربر ران،یمد نیب ناخواسته ای خواسته که کند یم تیفعال مختلف یها وبالگ و ها وبگاه یآمار اطالعات لیتحل و یآور جمع

 نام هب گرید یفاکتور کنار در لیدل نیهم به است، برخوردار یخصوص به گاهیجا از وب یجهان شبکه دهندگان غیتبل مخصوصا و

 افزوده ها وبالگ و ها وبگاه رانیمد یها دغدغه به زین الکسا رتبه فاکتور ،(google pagerank) گوگل در رتبه ای رنک جیپ

 .گرفت دهیناد را آن تیاهم توان ینم حال نیا با ست،ین تیواقع بر یمبتن صد در صد آمار نیا که چند هر شده،

  

 (Alexa) الکسا آمار منبع

 ونهچگ ها وبالگ و ها تیسا یبند رتبه و ستیچ الکسا تیسا یآمار اطالعات یگردآور منبع که میبدان دیبا زیچ هر از شیپ -1

  شود؟ یم انجام سیسرو نیا توسط

 در که خود ابزار نوار همان ای (Toolbar) تولبار از که است یاطالعات یرو بر الکسا تمیالگور هیتک نیشتریب که است نیا پاسخ

 که ار یا صفحه هر باشد، فعال و نصب مرورگر در تولبار نیا یوقت د،یآ یم بدست است شده نصب آنها توسط و کاربران مرورگر

 یم قرار پردازش مورد و شده فرستاده الکسا تیسا یبرا شود، یم داده نشان شما به که همزمان یآمار اطالعات د،یکن مشاهده

 در که یبعد فاکتور اند، کرده نصب را toolbar نیا که است یکاربران توسط ها دیبازد تعداد الکسا یبرا یاصل فاکتور لذا رد،یگ

 یم دیبازد کاربران توسط که است یصفحات تعداد آن کنار در و صفحه هر در شده صرف زمان زانیم دارد، نقش الکسا یبند رتبه

 است؛ گوبال ای تیسا کی مطالب تیفیک و تیمحبوب زانیم سنجش یبرا ییها گنالیس الکسا نظر از نکته دو نیا واقع در شود،

 .شود ینم ختم آن تولبار به تنها الکسا اطالعات منبع که داشت توجه دیبا اما

 (Alexa Traffic Widget) الکسا دیبازد شینما ابزارک -2

 ای رکابزا همان که ردیگ یم قرار استفاده مورد رتبه سنجش یبرا تیسا نیا توسط زین گرید منبع کی الکسا، تولبار کنار در

Widget دارد، نام Widget یسادگ وجود با که شوند یم گفته وب صفحات در اجرا قابل کوچک یها برنامه به خالصه طور به 

 ریز آدرس در الکسا توسط ابزارک نیا کنند، یآور جمع را یخاص یآمار اطالعات ای تیریمد را ییها پردازش توانند یم ظرافت، و

 :شود یم ارائه



 

 

www.alexa.com/siteowners/widgets 

 را االکس ابزار نوار خود مرورگر در کاربر الزاما ستین یازین نجایا در که است نیا دارد تولبار با سهیمقا در روش نیا که یتیمز

 نآ از استفاده با که دیکن یم مالحظه لذا شد، خواهد اجرا خودکار طور به ابزار نیا صفحه، یبارگذار با بلکه باشد، کرده نصب

 شیفزاا موجب نیا که رندیگ یم قرار آن نیب ذره ریز د،یرس ینم الکسا به آنها از یخبر نیا از شیپ تا که ییدهایبازد از یاریبس

 االکس تولبار از یکمتر تیاهم درجه در ها ابزارک نیا اطالعات ظاهرا که نمود توجه دیبا البته شد، خواهد وبالگ ای تیسا رتبه

 ییها الگوب و ها تیسا نیب تعادل و عدالت ینحو به که لیدل نیا به دیشا) یلیدال به الکسا تمیالگور که یمعن نیا به دارد، قرار

 نظر به یواقع ریغ چندان ها لیتحل و شود برقرار و تیرعا کنند، ینم را کار نیا که ییآنها و کنند یم استفاده ابزارک از که

 . دهد یم آنها به یکمتر یلیخ تیاهم ،(نرسند

 دسترس از احتمال دارد، وب صفحات در (third party) شخص سوم یابزارها دادن قرار یکل طور به و روش نیا که یبیع اما

 یکپ خود وبالگ ای تیسا قالب یابتدا در فرض به را کدها اگر صورت نیا در که است آنها مدت یطوالن یبارگذار ای شدن خارج

 است ممکن مشکل نیا میگفت که طور همان بود، دیخواه خود صفحه کند یلیخ یبارگذار شاهد ادیز احتمال به د،یباش کرده

 نیتر رموث و نیتر ساده دیشا که است شده شنهادیپ ییها روش آن حل یبرا البته فتد،یب اتفاق زین مشابه یها ابزار ریسا یبرا

 ابزار به نوبت سپس و شده یبارگذار ابتدا صفحه یمحتوا و یاصل یکدها صورت نیا به باشد، قالب یانتها در کدها دادن قرار آن،

 .رسد یم ها

 الکسا رتبه در پتیاسکر جاوا یها لیفا و ریتصاو ریتاث -3

 هیفرض کی اما گذارد، یم ریتاث الکسا رتبه بر آنها آمار و شده ما وبالگ ای تیسا وارد دکنندگانیبازد که بود نیا از صحبت نجایا تا

 ریسا صفحات در ما تیسا به مربوط پتیاسکر جاوا یها لیفا ای ریتصاو وجود آن و کرد مطرح مورد نیا در توان یم زین را گرید

 یم قرار کاربران ریسا اریاخت در یکد معموال و داده ارائه نیآنال یابزارها که ییها تیسا مثال طور به است، ها وبالگ و ها تیسا

 در امسلم که آنها خدمات تیکم و تیفیک از نظر صرف موضوع نیا یاصل علت دارند، یبهتر یالکسا و گوگل رتبه عمدتا دهند،

 به (الکسا رتبه مورد در) و ها ابزار در مبدا تیسا به نکیل وجود( گوگل رنک جیپ مورد در) تواند یم دارد، یدیکل ینقش مجموع

 در است ممکن اتفاق نیهم باشد، تیسا رتبه در شود، یم یفراخوان مبدا تیسا سرور از که ییها لیفا شدن محاسبه ادیز احتمال

 کی سرور از لیفا هر یبارگذار با یعنی دهد، رخ شود یم یبارگذار وب گرید صفحات در تیسا کی سرور از که یریتصاو مورد

 یکل تبهر بهبود موجب تینها در نیا که شود یم قائل مبدا تیسا یبرا یمثبت ریتاث الکسا گر،ید یا صفحه در آن شینما و تیسا

 .ردینگ صورت اندازه نیا به تیسا آن صفحات از یواقع و میمستق دیبازد است ممکن که یحال در بود، خواهد آن

 



 

 

 الکسا رتبه در وبالگ ای تیسا تیفعال نوع و موضوع ریتاث -4

 کرده، بتثا تجربه است، وبالگ ای تیسا موضوع و تیفعال نوع شود، دقت آن به دیبا الکسا یآمارها لیتحل در که گرید نکته کی

 بتهال که دارند یبهتر یالکسا رتبه معموال برخوردارند، وب در ینسب یا تجربه از آنها مخاطبان اکثر که ییها وبالگ و ها تیسا

 است، یضرور ریغ آن نصب بعضا و ناشناخته یا دهیپد یعاد کاربران از یاریبس یبرا الکسا تولبار که چرا است، روشن آن لیدل

 دنبال هب وب در معموال زین کاربران نیا باشند، آشنا آن با که دارند شده نصب خود مرورگر در را تولبار نیا یکاربران شتر،یب لذا

 هرتب مسلما باشد، آنها یازهاین نوع با شتریب ارتباط در تیسا کی یکار حوزه و تیفعال اگر و هستند خود عالقه مورد مطالب

 الکسا رد یتر کم رتبه شتر،یب یواقع دیبازد با ها تیسا یبرخ است ممکن که است یحال در نیا داشت، خواهد زین یبهتر یالکسا

 هک ییها تیسا و کند صدق تواند یم متوسط شهرت و دیبازد با ییها تیسا مورد در شتریب مطلب نیا البته باشند، داشته

 .شوند یم دهید افراد اکثر توسط معموال هستند شده شناخته

 الکسا در ها نیدام ساب و ها وبالگ رتبه -5

 هدهند سیسرو یبرخ یها وبالگ یبرا الکسا که است مورد نیا م،یدار را آن به پرداختن قصد مطلب نیا در که یا نکته نیآخر

 فرض به دهد، یم شینما را اول صفحه رتبه صفحه، آن یاصل رتبه شینما یجا به ،(مجموعه ریز یها دامنه) ها نیدام ساب و ها

 ساب ای یا دامنه ریز آدرس یبرا است ممکن باشد، 321 یفرض رتبه یدارا yoursite.com آدرس با دهنده سیسرو تیسا اگر

 به یمهم ی مسئله چندان ها تیسا مورد در موضوع نیا البته شود، داده شینما 321 رتبه زین blog.yoursite.com نیدام

 اب کاربران از یبرخ بعضا و شده گرفته آنها از یقیحق رتبه شینما امکان تا شود یم باعث ها وبالگ یبرا اما رسد، ینم نظر

 !شوند مواجه یشگفت


