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 درباره سایت الکسا

طایت الکظا تزای تَ ُذف هؼزفی ّ دطتزطی تِتز کارتزاى تَ صفحات ایٌتزًتی تا تْجَ تَ  ۶۹۹۶در طال 

ػولکزد خْد آًِا شزّع تکار کزد. اس آى رّس تْلثار آلکظا هیلیْى ُا تار داًلْد شذٍ ّ کارتزاى در طزاطز دًیا 

ض ُای جِاى داشتَ اًذ. در ًِایت ُزکذام طِوی در تثذیل شذى طایت الکظا تَ یکی اس تشرگتزیي دیتاتی

درهْرد طایت ُای ایٌتزًتی تْدٍ ّ شوا هیتْاًیذ تْطیلَ رتثَ   الکظا هٌثغ هٌاطثی تزای کظة اطالػات

 الکظا اس هیشاى هحثْتیت ّ تاسدیذ یک طایت هطلغ شْیذ.

یکی دیگز اس خذهات الکظا هزتة طاسی طایتِای جِاى تزاطاص هحثْتیت اطت ُوچٌیي الکظا طایت ُا را 

 تزاطاص کشْر ّ سهیٌَ کاری آًِا رتثَ تٌذی کزدٍ ّ ایي اطالػات را در اختیار کارتزاى خْد قزار هیذُذ.

 

 رتبو الکسا چگونو محاسبو میشود؟

زهال ًکزدٍ ّ هٌاتغ اطالػاتی خْد تزای تؼییي رتثَ الکظا را تطْر ُزگش توام رهْس کاری خْد را ت الکسا سایت

کاهل هؼزفی ًویکٌذ ّلی هیتْاى تا تزرطی اصْل اّلیَ جوغ آّری اطالػات تْطط الکظا درک تِتزی اس رتثَ 

 طایت داشت.
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ا یکی دیگز اس خذهات الکظا هزتة طاسی طایتِای جِاى تزاطاص هحثْتیت اطت ُوچٌیي الکظا طایت ُا ر

 تزاطاص کشْر ّ سهیٌَ کاری آًِا رتثَ تٌذی کزدٍ ّ ایي اطالػات را در اختیار کارتزاى خْد قزار هیذُذ.

هاٍ گذشتَ ّ تزاطاص اطالػات  ۳رتثَ طایت در الکظا تزاطاص هیشاى تاسدیذ صفحات ّ تؼذاد تاسدیذکٌٌذگاى در 

 تْلثار الکظای کارتزاى ّ هٌاتغ اطالػاتی گًْاگْى تؼییي هیشْد.

در هزحلَ اّل الکظا تؼذاد تاسدیذکٌٌذگاى ّ هیشاى تاسدیذ صفحات تزای توام طایتِا در یک رّس را هحاطثَ هیکٌذ ّ 

 رتثَ طایت شوا در ایي هیاى تزاطاص ایي دّ فاکتْر اصلی هحاطثَ هیشًْذ.

 ُوچٌیي در یکی دیکز اس صفحات الکظا هیخْاًین کَ

تْلثار کارتزاى ّجْد ًخْاُذ داشت، ُز کارتزی کَ اس ایي تْلثار طایت الکظا تذّى اطالػات تذطت آهذٍ اس 

اطتفادٍ هیکٌذ ػالٍّ تز اطتفادٍ اس اهکاًات آى تَ الکظا ًیش کوک خْاُذ کزد. در ّاقغ ُزکارتز تا اطتفادٍ اس 

چَ تْلثار الکظا اطالػات هفیذی هاًٌذ ایٌکَ چَ اطتفادٍ ای اس ایٌتزًت دارد ّ چَ طایتِایی هٌاطثٌذ ّ 

طایتِایی ًیظتٌذ در اختیار ایي طایت قزار هیذُذ. ایي اطالػات تزای هحاطثَ تؼذاد لیٌک ّرّدی طایتِا ّ رتثَ 

 جِاًی الکظا تکار هیزًّذ.

 در کارتزاى تیشتزی اس ایي تْلثار اطتفادٍ کٌٌذ ػولکزد الکظا دقیق تز ّ تِتز خْاُذ شذ. ُزچقذر

را اس طزیق  الکسا رتبه تخش ػظیوی اس اطالػات خْد تزای تؼییي ُواًطْر کَ درتاال خْاًذین طایت الکظا

تْلثار کارتزاى تذطت هی آّرد پض تاری کظة تِتزیي رًک الکظا شوا ًَ تٌِا تَ تاسدیذ تیشتزی ًیاس داریذ تلکَ 

 شوا تَ تاسدیذکٌٌذگاًی ًیاس داریذ کَ تْلثار الکظا را ًصة کزدٍ اًذ.

کظة  الکظا ّتظیوا تْد کَ تا افشایش تؼذاد تاسدیذکٌٌذگاى رتثَ تِتزی درایي هشکل اصلی یکی اس هشتزیاى 

ًویکزد، طایت ایي هشتزی در سهیٌَ تفزیح ّ طزگزهی تْدٍ ّ هشتزیاى آًِا ػوْها اس ًْجْاًاى ّ کارتزاى غیز 

ا ًصة هیکٌٌذ. تلَ، ػولکزد الکظا ضؼف ُایی دارد ّلی چزا حزفَ ای ایٌتزًت تْدًذ کَ تٌذرت تْلثار اکظا ر

 تزای ها اُویت دارد؟

 

 

 بو رتبو الکسا توجو کنیم؟ چرا باید

 سایت گىگل رنک بهبىد -۱

ُیچ هذرکی تزای تاثیز رتثَ الکظا تز تؼییي پیج رًک گْگل ّجْد ًذارد ّ ػوال ایي دّ طایت تصْرت هظتقل 

پیج  زت ُایی کَ تزای تِثْد رتثَ الکظا طایت خْد تایذ اًجام دُیذ هظتقیوا تفؼالیت هیکٌٌذ ّلی تیشتز فؼالی

 شوا تاثیزگذارًذ ّ هؼیار هٌاطثی تزای شوا خْاٌُذ تْد. رًک گْگل

 بفروشید بیشتری تبلیغات -۲

تَ رتثَ الکظا طایت شوا تْجَ هیکٌٌذ ّ آى را  تثلیغ کٌٌذگاى ایٌتزًتی ّ هشتزیاى شوا سهاى تصوین گیزی

 فاکتْر هِوی تزای تؼییي هحل تثلیغات خْد در ًظز هیگیزًذ.

 سایت کیفیت میزان -۳

 تِتز تْدى رتثَ الکظا اس دیذ کارتزاى ًشاى دٌُذٍ تزّس ّ هفیذ تْدى هطالة طایت شوا خْاُذ تْد.

صفحات شوا را اًذاسٍ گیزی ًویکٌذ، تزّس تْدى ّ هفیذ  اس آًجاییکَ طایت الکظا هظتقیوا هفیذ تْدى هحتْای

تْدى آًِا هیتْاًذ رتثَ تِتزی تزای شوا تِوزاٍ داشتَ تاشذ سیزا تاسدیذکٌٌذگاى تیشتزی را تَ طایت شوا 
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خْاُذ کشیذ اس طزف دیگز ُویي تاسدیذکٌٌذگاى رتثَ الکظا شوا را تزای تؼییي هیشاى اػتثار طایت ّ هطالة 

 هیگیزًذ.شوا در ًظز 

 

 

 آموزش بهبود رتبو الکسا

اگز شوا ُن هاًٌذ تؼضی هشتزیاى ّتظیوا تاسدیذکٌٌذگاى سیادی داریذ ّلی اس رتثَ الکظا خْد راضی ًیظتیذ 

 چَ کاری هیتْاًیذ اًجام دُیذ؟

 تْلثار الکظا را تزرّی هزّرگز خْد ّ ُوکاراًتاى ًصة کٌیذ -۶

 داشتَ تاشیذ هطالة هفیذتز ّ طْالًی تزی در طایت خْد -۲

 تثلیغات خْد را تا دقت تیشتزی اًجام دُیذ -۳

 تَ طایت الکظا تزّیذ ّ ُْیت خْد را تؼٌْاى صاحة طایت تاییذ کٌیذ -۴

 اطالػات طایت خْد را در الکظا تکویل کٌیذ -۵

 اس هشتزیاى خْد درخْاطت کٌیذ تا تَ الکظا تزًّذ ّ در هْرد شوا ًظز دٌُذ -۶

 تاسدیذکٌٌذگاى خْد را تشْیق تَ ًصة تْلثار الکظا کٌیذ -۷

پض ُن اکٌْى تْلثار الکظا را اس لیٌک سیز داًلْد ّ تز هزّرگز خْد ًصة کٌیذ. ُوچٌیي تَ دّطتاى ّ ُوکاراى خْد در ّب طایت ًیش 

گزُاپیشٌِاد اطتفادٍ اس تْلثار الکظا را تذُیذ. لیٌک داًلْد تْلثار الکظا تزای تواهی هزّر : 

http://www.alexa.com/toolbar 

 تبلیغات ؛ مىثرترین راه

هِوتزیي ّ هْثزتزیي راٍ تزای افشایش تؼذاد تاسدیذ ، تثلیغات در ّب طایت ُای پزتاسدیذ دیگز اطت. الثتَ تثلیغات در ّب طایت ُای خْب 

 .ًیاسهٌذ ُشیٌَ ُای تاالیی هی تاشذ. اها تا پزداخت ایي ُشیٌَ ُا ، تاسدیذ ّب طایت شوا تا حذ قاتل تْجِی تاال هی رّد

سٍ تْدجَ ای کَ در اختیار داریذ ، تثلیغات کٌیذپض طؼی کٌیذ تَ اًذا . 

 8- تزای هشاُذٍ الکظای طایت یا ّتالگ خْد  اس اتشار ًوایش دٌُذٍ رتثَ الکظا اطتفادٍ کٌیذ 

 تْلثار الکظا خْد را در ایي طایت تظاسیذ ّ اهکاًاتی هتٌاطة تا ًیاس هشزیاى خْد در آى قزار دُیذ -۹

 را تزای شوا قزار دادین: ایتًواط در پایاى ًوًَْ تْلثار الکظا طایت

 

 

 

 مىفق باشید
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