چرا برخی سایت ها و وبالگ ها رتبه الکسای بهتری دارند ؟
صفحه اصلی تارنما > آموزش بهینه سازی وب چرا برخی سایت ها و وبالگ ها رتبه الکسای بهتری دارند ؟
الکسای باال در وب سایت ها را حتما تا به حال عنوان رتبه الکسا ) (Alexaرا بارها شنیده و به احتمال زیاد مطالبی در این
خصوص خوانده اید ،همان طور که می دانیم الکسا یک شرکت وابسته به سایت آمازون ) (Amazon.comاست که در زمینه
جمع آوری و تحلیل اطالعات آماری وبگاه ها و وبالگ های مختلف فعالیت می کند که خواسته یا ناخواسته بین مدیران ،کاربران
و مخصوصا تبلیغ دهندگان شبکه جهانی وب از جایگاه به خصوصی برخوردار است ،به همین دلیل در کنار فاکتوری دیگر به نام
پیج رنک یا رتبه در گوگل) ، (google pagerankفاکتور رتبه الکسا نیز به دغدغه های مدیران وبگاه ها و وبالگ ها افزوده
شده ،هر چند که این آمار صد در صد مبتنی بر واقعیت نیست ،با این حال نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت.

منبع آمار الکسا)(Alexa
1پیش از هر چیز باید بدانیم که منبع گردآوری اطالعات آماری سایت الکسا چیست و رتبه بندی سایت ها و وبالگ ها چگونهتوسط این سرویس انجام می شود؟
پاسخ این است که بیشترین تکیه الگوریتم الکسا بر روی اطالعاتی است که از تولبار ) (Toolbarیا همان نوار ابزار خود که در
مرورگر کاربران و توسط آنها نصب شده است بدست می آید ،وقتی این تولبار در مرورگر نصب و فعال باشد ،هر صفحه ای را که
مشاهده کنید ،اطالعات آماری همزمان که به شما نشان داده می شود ،برای سایت الکسا فرستاده شده و مورد پردازش قرار می
گیرد ،لذا فاکتور اصلی برای الکسا تعداد بازدید ها توسط کاربرانی است که این  toolbarرا نصب کرده اند ،فاکتور بعدی که در
رتبه بندی الکسا نقش دارد ،میزان زمان صرف شده در هر صفحه و در کنار آن تعداد صفحاتی است که توسط کاربران بازدید می
شود ،در واقع این دو نکته از نظر الکسا سیگنال هایی برای سنجش میزان محبوبیت و کیفیت مطالب یک سایت یا وبالگ است؛
اما باید توجه داشت که منبع اطالعات الکسا تنها به تولبار آن ختم نمی شود.
2ابزارک نمایش بازدید الکسا)(Alexa Traffic Widgetدر کنار تولبار الکسا ،یک منبع دیگر نیز توسط این سایت برای سنجش رتبه مورد استفاده قرار می گیرد که همان ابزارک یا
Widgetنام داردWidget ،به طور خالصه به برنامه های کوچک قابل اجرا در صفحات وب گفته می شوند که با وجود سادگی
و ظرافت ،می توانند پردازش هایی را مدیریت یا اطالعات آماری خاصی را جمع آوری کنند ،این ابزارک توسط الکسا در آدرس زیر
ارائه می شود:

www.alexa.com/siteowners/widgets
مزیتی که این روش در مقایسه با تولبار دارد این است که در اینجا نیازی نیست الزاما کاربر در مرورگر خود نوار ابزار الکسا را
نصب کرده باشد ،بلکه با بارگذاری صفحه ،این ابزار به طور خودکار اجرا خواهد شد ،لذا مالحظه می کنید که با استفاده از آن
بسیاری از بازدیدهایی که تا پیش از این خبری از آنها به الکسا نمی رسید ،زیر ذره بین آن قرار می گیرند که این موجب افزایش
رتبه سایت یا وبالگ خواهد شد ،البته باید توجه نمود که ظاهرا اطالعات این ابزارک ها در درجه اهمیت کمتری از تولبار الکسا
قرار دارد ،به این معنی که الگوریتم الکسا به دالیلی (شاید به این دلیل که به نحوی عدالت و تعادل بین سایت ها و وبالگ هایی
که از ابزارک استفاده می کنند و آنهایی که این کار را نمی کنند ،رعایت و برقرار شود و تحلیل ها چندان غیر واقعی به نظر
نرسند) ،اهمیت خیلی کمتری به آنها می دهد.
اما عیبی که این روش و به طور کلی قرار دادن ابزارهای سوم شخص ) (third partyدر صفحات وب دارد ،احتمال از دسترس
خارج شدن یا بارگذاری طوالنی مدت آنها است که در این صورت اگر کدها را به فرض در ابتدای قالب سایت یا وبالگ خود کپی
کرده باشید ،به احتمال زیاد شاهد بارگذاری خیلی کند صفحه خود خواهید بود ،همان طور که گفتیم این مشکل ممکن است
برای سایر ابزار های مشابه نیز اتفاق بیفتد ،البته برای حل آن روش هایی پیشنهاد شده است که شاید ساده ترین و موثر ترین
آن ،قرار دادن کدها در انتهای قالب باشد ،به این صورت کدهای اصلی و محتوای صفحه ابتدا بارگذاری شده و سپس نوبت به ابزار
ها می رسد.
3تاثیر تصاویر و فایل های جاوا اسکریپت در رتبه الکساتا اینجا صحبت از این بود که بازدیدکنندگان وارد سایت یا وبالگ ما شده و آمار آنها بر رتبه الکسا تاثیر می گذارد ،اما یک فرضیه
دیگر را نیز می توان در این مورد مطرح کرد و آن وجود تصاویر یا فایل های جاوا اسکریپت مربوط به سایت ما در صفحات سایر
سایت ها و وبالگ ها است ،به طور مثال سایت هایی که ابزارهای آنالین ارائه داده و معموال کدی در اختیار سایر کاربران قرار می
دهند ،عمدتا رتبه گوگل و الکسای بهتری دارند ،علت اصلی این موضوع صرف نظر از کیفیت و کمیت خدمات آنها که مسلما در
مجموع نقشی کلیدی دارد ،می تواند (در مورد پیج رنک گوگل) وجود لینک به سایت مبدا در ابزار ها و (در مورد رتبه الکسا) به
احتمال زیاد محاسبه شدن فایل هایی که از سرور سایت مبدا فراخوانی می شود ،در رتبه سایت باشد ،همین اتفاق ممکن است در
مورد تصاویری که از سرور یک سایت در صفحات دیگر وب بارگذاری می شود رخ دهد ،یعنی با بارگذاری هر فایل از سرور یک
سایت و نمایش آن در صفحه ای دیگر ،الکسا تاثیر مثبتی برای سایت مبدا قائل می شود که این در نهایت موجب بهبود رتبه کلی
آن خواهد بود ،در حالی که ممکن است بازدید مستقیم و واقعی از صفحات آن سایت به این اندازه صورت نگیرد.

4تاثیر موضوع و نوع فعالیت سایت یا وبالگ در رتبه الکسایک نکته دیگر که در تحلیل آمارهای الکسا باید به آن دقت شود ،نوع فعالیت و موضوع سایت یا وبالگ است ،تجربه ثابت کرده،
سایت ها و وبالگ هایی که اکثر مخاطبان آنها از تجربه ای نسبی در وب برخوردارند ،معموال رتبه الکسای بهتری دارند که البته
دلیل آن روشن است ،چرا که تولبار الکسا برای بسیاری از کاربران عادی پدیده ای ناشناخته و بعضا نصب آن غیر ضروری است،
لذا بیشتر ،کاربرانی این تولبار را در مرورگر خود نصب شده دارند که با آن آشنا باشند ،این کاربران نیز معموال در وب به دنبال
مطالب مورد عالقه خود هستند و اگر فعالیت و حوزه کاری یک سایت در ارتباط بیشتر با نوع نیازهای آنها باشد ،مسلما رتبه
الکسای بهتری نیز خواهد داشت ،این در حالی است که ممکن است برخی سایت ها با بازدید واقعی بیشتر ،رتبه کم تری در الکسا
داشته باشند ،البته این مطلب بیشتر در مورد سایت هایی با بازدید و شهرت متوسط می تواند صدق کند و سایت هایی که
شناخته شده هستند معموال توسط اکثر افراد دیده می شوند.
5رتبه وبالگ ها و ساب دامین ها در الکساآخرین نکته ای که در این مطلب قصد پرداختن به آن را داریم ،این مورد است که الکسا برای وبالگ های برخی سرویس دهنده
ها و ساب دامین ها (دامنه های زیر مجموعه) ،به جای نمایش رتبه اصلی آن صفحه ،رتبه صفحه اول را نمایش می دهد ،به فرض
اگر سایت سرویس دهنده با آدرس  yoursite.comدارای رتبه فرضی  321باشد ،ممکن است برای آدرس زیر دامنه ای یا ساب
دامین  blog.yoursite.comنیز رتبه  321نمایش داده شود ،البته این موضوع در مورد سایت ها چندان مسئله ی مهمی به
نظر نمی رسد ،اما برای وبالگ ها باعث می شود تا امکان نمایش رتبه حقیقی از آنها گرفته شده و بعضا برخی از کاربران با
شگفتی مواجه شوند!

