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 ترین نکات برای افزایش رتبه سایت در الکسامهم

 

Alexa.com های فرعییکی از سایت Amazon.com  است و وب سایتی است که اطالعاتی را
وسیله نوار کند. رتبه الکسا با توجه به تعداد افرادی که بهها ارائه میسایتدرباره میزان بازدید وب

شود. در این گیری میکنند اندازهسایت را مشاهده مییک وب (Alexa Toolbar) ابزار الکسا
های درست و اصولی باال بردن رتبه و همچنین روش یم.پردازمقاله، ابتدا به اهمیت رتبه الکسا می

سایت در سایت در موتورهای جستجو و الکسا را بررسی خواهیم کرد. باال بردن رتبه وبرنکینگ وب
دهد زیرا رتبه الکسا بر اساس تعداد سایت شما را نیز ارتقاء میموتورهای جستجو، رتبه الکسای وب

زمان بیشتری و هر چه تعداد کاربران وب شما بیشتر باشد و مدتباشد سایت شما میکاربران وب
   .سایت شما رتبه بهتری خواهد داشتدر سایت شما فعالیت نمایند وب

 رتبه الکسا چیست؟

سایت که بندی است که بر روی تعداد بازدیدکنندگان یک وبدرواقع، رتبه الکسا یک سیستم رتبه
گذاری شده است و به هر سایت یک عدد را در مقیاس جهانی و اند پایهکردهنوارابزار الکسا را نصب
تر باشد نزدیک ۱دهد. برخالف سیستم رنکینگ گوگل هر چه رتبه به عدد کشوری تخصیص می

 .سایت از رنکینگ بهتری برخوردار است
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 توضیح الکسا را دراین باره بخوانید:

ارابزار الکسا را ماه از بازدیدکنندگانی است که نو ۳گذاری شده بر مجموع بازدید رتبه ترافیک پایه
شده از تعداد بازدید صفحات از هر بازدیدکننده و تعداد گیری ترکیباند و اندازهکردهنصب

عنوان مرحله اول، محاسبات روزانه الکسا بروی تعداد بازدیدکنندگان و بازدیدکنندگان است. به
 .های روی اینترنت استتعداد بازدید از صفحات برای همه سایت

 
 رتبه الکسای خود را بهبود دهند؟ اندمایل هاسایت نچرا مدیرا

عنوان یک پیمانه برای های آگهی از رتبه الکسای شما بهکنندگان و شبکهها، تبلیغسایتمدیران وب
کنند. اگر شما بخواهید سایت سایت شما استفاده میمشخص کردن ارزش یک لینک بر روی وب
خود قرار دهید برای بهبود رتبه الکسای خود تالش  خود را بفروشید یا یک لینک روی سایت

طور تجربه ثابت ای برای افزایش قیمت خواهد شد!. همینبیشتری خواهید کرد؛ زیرا این بهانه
تبلیغات متنی و بازبینی و  .تر شدن سایت در نتایج گوگل استکرده بهبود رتبه الکسا برابر با مهم
 .های دیگر ارتقا رتبه هستندرتبه دادن به سایت در الکسا از راه

 
 چگونه با الکسا شروع کنم؟

 Internet) دو راه ساده برای استفاده از الکسا وجود دارد. اگر شما از اینترنت اکسپلورر
Explorer)کنید نوار ابزار الکسا را دریافت کرده و نصب کنید. اگر از فایرفاکس استفاده استفاده می

ر فایرفاکس جستجو کنید و دریافت و نصب کنید که رتبه الکسا، رتبه کنید افزونه مربوطه را دمی
 .دهدسایت را نمایش میگوگل و دیگر موارد مفید از یک وب

کنیم که از نوار ابزار فایرفاکس بجای نوار الکسا در اینترنت اکسپلورر به شما شدیدًا پیشنهاد می
 .رر کمتر مفید واقع خواهد شداستفاده نمایید زیرا که نوار ابزار اینترنت اکسپلو

 سایتسازی و رفع عیوب سئو وببهینه

سایت شما زیر نظر قبل از شروع هر عملیات سئو بر روی سایت بهتر است کلیه عیوب سئو وب
سایت شما ازنظر اصول سئو مشکل نداشته باشد. بهتر است سازی رفع گردد و وبمتخصص بهینه
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سازی شده باشد و کد نویسی سایت برای موتورهای جستجو بهینهدهی صفحات وبآدرس
سایت رت دایو بیس باشد. همچنین متخصص سئو ساختار اطالعاتی وبصوسایت بهصفحات وب

های الزم بر روی آن انجام گردد. سازیبایست بررسی نموده تا در صورت نیاز به تغییر، بهینهرا می
 Google Webmaster سایت نظیرافزارهای آمار وبهمچنین بهتر است متخصص سئو از نرم

Tools  ها سایت باخبر باشد و در صورت نیاز آنتا از خطاها و مشکالت وبرا در سایت فعال نماید
 را برطرف نماید.

 سایتطراحی نسخه موبایلی و یا ریسپانسیو وب

های رنک دهی موتورهای جستجو امروزه طراحی نسخه موبایلی یا ریسپانسیو به یکی از المان
لی نداشته باشد رتبه آن در نتیجه سایتی نسخه موبایکه وبکه درصورتیطوریتبدیل شده است به

کنندگان از موبایل برای موتورهای جستجو پایین خواهد آمد. با توجه به افزایش تعداد استفاده
مرور و جستجو در وب و برای آنکه حجم وسیعی برای کاربران خود را از دست ندهید بهتر است 

 سازی نمایید.موبایل و تبلت پیادهسایت خود را سازگار برای نمایش در انواع مختلف حتمًا وب

 را مطالعه نمایید. (Responsive)واکنش گرا یا ریسپانسیو سایتوب توانید مقالهمی

 سایتافزایش سرعت وب

سایت سرعت باال آمدن بیشتری داشته باشد رتبه آن در موتورهای جستجو باالتر خواهد هر چه وب
باشد. بندی موتورهای جستجو میی و رتبهترین فاکتورهای رنک دهبود و المان سرعت یکی از مه

که سایتی با های کند ندارند و درصورتیای به سایتجدای از موتورهای جستجو کاربران نیز عالقه
 سایت منصرف گردند.پایین بارگذاری گردد ممکن است از ادامه بازدید وبسرعت

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=142&%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88-(Responsive)
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 سایتبک لینک سازی برای وب

ها های دیگر قرار دارند و همچنین کیفیت این لینکسایت که در سایتهایی از وبتعداد لینک
سازی باشد و بیشترین تأثیر را در سئو و بهینهجستجو می های رنکینگ موتورهاییکی دیگر از المان

سایت درستی انجام گردد وبکه عملیات بک لینک سازی بهسایت خواهد داشت و درصورتیوب
برای کلیه کلمات کلیدی مربوط به زمینه فعالیت شرکت باال خواهد آمد. عملیات ایجاد لینک به 

سایت انجام سازی وبزیر نظر متخصص سئو و بهینه سایت خود یا بک لینک سازی را حتماً وب
 دهید.

 سایتتولید محتوا برای وب

بایست چرخه تولید که قصد داشته باشید رتبه خود را در موتورهای جستجو باال ببرید میدرصورتی
سایت مقاالت و اطالعات جدید ای در وبصورت دورهمحتوا در سایت خود ایجاد نمایید و به

سایت شما قدرتمندتر نمایید. هر چه بر عملیات تولید محتوا تمرکز بیشتری نمایید وببارگذاری 
بایست و بنابراین به ترین المان رنک دهی موتورهای جستجو میاکنون مهمخواهد بود. محتوا هم

 های رنک دهی بیشتر توجه گردد.بایست نسبت به سایر آیتمآن می

 های تبلیغاتاستفاده از انواع مختلف روش

سایت، ارسال ایمیل تبلیغاتی، های مختلف تبلیغات نظیر تبلیغات در سایر وببا استفاده از روش
ها و جراید، تبلیغات کلیکی و سایر صورت اس ام اس، بیلبورد، تبلیغات در روزنامهارسال تبلیغات به
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های مختلف سایت خود را ارتقاء دهید. هر چه از روشتوانید رنک وبهای تبلیغات نیز میروش
 تبلیغات بیشتر استفاده نمایید رتبه وب سایت شما در موتورهای جستجو بهتر خواهد بود.

سایت را در الکسا پایین آورد که ممکن است به توان رتبه وبهای دروغین نیز میالبته به روش
صورت سایت شما را از نتایج موتور جستجو بهوب سایت شما بسیار لطمه وارد نمایید وسئو وب

های درست و ها استفاده ننمایید و روشنماییم هرگز از این روشکامل حذف نماید که توصیه می
های درست و اصولی باال بیاید تأثیر سایت شما بهروشکه وباصولی را در نظر بگیرید. درصورتی

 سایت بسیار باال خواهد رفت.زان فروش شما از وبوکار شما خواهد داشت و میبسیاری در کسب

را  8102مهمترین نکات سئو در سال  توانید مقالهبرای بررسی جدیدترین نکات بهبود سئو نیز می
 مطالعه بفرمایید.

 
 الکسا طراحی سایت، مهمترین نکات سئو ، آموزش سئو، الکسا، رتبه : کلمات کلیدی
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