
+ هرآنچه باید درمورد الکسا بدانیدآموزش ثبت سایت در الکسا دیدترینج  

 نیاستفاده از ا .باشد یم نترنتیا یایدر دن گانیرا تیسا نیتریقو دیآمار بازد یبررس نهیدر زمالکسا 

 نهیدر زم یکه به نوع ییها تیرقبا و سا یها تیکند تا رتبه سا یو جستجو در آن به شما کمک م تیسا

 دکنندگانیبازد زانیمو تینوع فعال ،یدیدارند را با در نظر گفتن کلمات کل تیحرفه و کسب و کار شما فعال

الکسا بدست  تیبا کمک سا تهایسا گریکه از د یبا در نظر گرفتن آمار و ارقام. دیقرار ده یمورد بررس

رتبه  دیتا بتوان دیداشته باش یبهتر و موفق تر یها یزیخود برنامه ر تیوب سا یبرا دیتوان یم دیآور یم

بهبود  در الکسادر تیشود که ثبت سا یگفته م .دیجستجو مانند گوگل بدست آور یدر موتورها یمناسب

کمک خواهد نمود. نیزجستجو یدر موتورهاجایگاه وب سایت شما   

مقاله  نیدر اهمچنین  .نمود میرا با هم چک خواه گریامور د یاریمورد و بس نیمقاله صحت ا نیدر ا 

.میده حیدر الکسا را توض تیثبت سا قهیبه طور کامل طر میقصد دار  

 

 م؟یخود را در الکسا ثبت کن تیچرا سا

 :بهره مند خواهید شدریامکانات زاز در الکسا سایت و ثبت  تیسا کیخود بعنوان صاحب  یمعرفشما با 

  تواند در سئو  یامر م نیو ا دیکن یم افتیدر نکیمانند الکسا بک ل یمعتبر تیاز سااول اینکه

 مثبت داشته باشد. ریشما تاث تیسا یخارج

 شیشما در الکسا نما تیکه در صفحه مربوط به ساسایت  یبرا حاتیعنوان و توض نییامکان تع 

 مثبت بگذارد. ریشما تاث تیسا نگیتواند در برند یم زیکار ن نیا .داده خواهد شد

 ثبت شده در آن کشور، در حالت  تیسا یو رتبه بند دکنندهیجذب بازد یکشور هدف شما برا نییتع

را از  دکنندهیبازد نیشتریکه ب یشما را در کشور دکنندگان،یالکسا با توجه به آمار بازد تیسا یعاد

  .خواهد کرد یرتبه بند دیآن دار

 خود، مشاهده  تیساخت تولبار الکسا مخصوص سا ت،یبه داشبورد جهت مشاهده آمار سا یدسترس

 .آمار دانلود تولبار و استفاده کاربران از آن

 شما در بخش  تینظرات کاربران در مورد سا یبررسReview به آنها. ییو امکان پاسخ گو 

 و  دیریخود بگ تیاز سا یجامع یو گزارش ها دیالکسا استفاده کن یاز امکانات پول دیتوان یشما م

  .دیکن لیتحل زیرقبا را ن تیسا یحت

 نیاز ا یریاز هرکدام و بهره گ حیدر اکسا هستند، استفاده صح تیثبت سا جیعالوه بر موارد فوق که از نتا

 بهتر خواهد شد. یبا رقبا و کسب رتبه ها سهیشما در مقا تیتر سا عیسر شرفتیامکانات موجب پ

 وجود دارد؟ یدر الکسا و رتبه بند تیثبت سا نیب یرابطه ا ایآ

به آنها  یباالتر ازیامت یرا در الکسا ثبت کنند، در رتبه بند تشانیکه اگر سا کنندیاز افراد تصور م یبعض

 ت،یسا کی تیمالک یکه شما با ادعا دینکته را بدان نی. اما ابخشدیآنها را بهبود م یو رتبه بند ردیگ یتعلق م

 .دیگذار ینم تیارتبه دادن به آن س یالکسا برا یریگ میدر تصم یچندان ریتاث



 

 نیاز متخصص یشما نگذارد. برخ تیدر رتبه سا یریتاث چیدر الکسا ه تیکه ثبت سا ستیگونه ن نیا البته

 ریکار تاث نیتوانند با ا یشوند، م یوارد م لیموبا قیکاربران آنها از طر شتریکه ب ییها تیدارند سا دهیعق

را  لیبه کاربران موبا ربوطالکسا اطالعات م ،یرنک خود بگذارند. چرا که در حالت عاد یرو یمثبت

داشته  یاطالعات دسترس نیتواند به ا یکردن آن، الکسا م یفایو ور تیندارد. اما با گذاشتن کد الکسا در سا

 یدر رتبه بند یمثبت ریتواند تاث یخواهد داشت و م شیافزا تیکنندگان سا دیحالت، آمار بازد نیباشد. در ا

 الکسا بگذارد.

 در الکسا تیثبت ساآموزش 

 .دیکن جادیا یحساب کاربر کی، سپس دیالکسا شو تیابتدا وارد سادر -1

 دیدار یاگر هم از قبل حساب کاربرد)یکن دییارسال شده تا لیمیا قیخود را از طر یحساب کاربر -2

 ت مجدد نیست(به ساخ یازین گرید

را  نتریو ا  دیمورد نظر خود را وارد کن تیو سا دیبرو homeشده و به تب  تیحاال وارد سا -3

 .دیبزن

 .دیرا انتخاب کن edit site info نهیصفحه رفته و گز یدر صفحه باز شده به انتها -4

 یبر رو کیکه با کل شودیشما باز م یبرا تیسا تیمالک دییبر تا یمبن یمرحله پنجره ا نیدر ا -5

 .دیکن یرا به الکسا معرف تیسا نیا دیکه قصد دار دیکنیاعالم م claim this site نهیگز

از روشها را  یکیبه انتخاب خود .شودیارائه م تیسا تیمالک دییتا یروش برا ۳در مرحله بعد  -6

 .دیانتخاب کن

و سپس آن  را در  دیکنیرا دانلود  م  دهدیقرار م ارتانیکه الکسا در اخت یلیروش فا نیروش اول : در ا

 .دیکن Verifyکار  نیخود را با ا تیالکسا مالک تیو سپس در سا دیکنیآپلود م تیسا یروت اصل

کد را  نیا دیکه شما با دهدیشما قرار م اریرا در قالب تگ متا در اخت یروش الکسا کد نیروش دوم : در ا

قرار   headشما و در تگ  تیسا یاصل htmlدر  دیکد با نی. ادیقرار ده  تتانیسا یدر صفحه اصل

 ریمشابه کد ز دهدیقرار م ارتانیکه الکسا در اخت ی. کددیکن کیرا کل Verify My IDو سپس  ردیبگ

 است:

<meta name=”alexaVerifyID” content=”PUpFV6X_HmX7bF2T0znp5QGOHxs>/” 

 

 .دیکنیم افتیدر تیسا تیمالک زیآم تیموفق دییبر تا یمبن یغامیو در انتها پ -7

 

 ست؟ی( چAlexa Rankingالکسا ) یمنظور از رتبه بند



. کند یها استفاده م تیسا تیو محبوب تیموفق ک،یتراف زانیم یابیارز یبرا یشاخص عدد کیالکسا از 

 یها تیالکسا معروف است. سا یبه رتبه بند یشاخص عدد نیا .عدد هرچه کوچکتر باشد بهتر است نیا

  .را کسب کنند 2000000تا  4 نیب یتوانند رتبه ا یشروع به کار کرده اند، م یکه به تازگ سیتازه تاس

شود. در  ی( انجام مCountry Rank) ی( و کشورGlobal Rank) یجهان اسیالکسا در دو مق یبند رتبه

شده،  یابیکه توسط الکسا ارز ایموجود در دن یها تیتمام سا انیشما در م تیرتبه سا ،یجهان یرتبه بند

در کشور خودتان  موجود یها تیتمام سا انیشما در م تیسا ز،ین یکشور یو در رتبه بند شودیداده م شینما

 شود. یم یرتبه بند رانیمثال ا

 یریگ جهینت

الکسا وب سایتي است که کار آن گرد آوري اطالعات ترافیک دیتا در محیط اینترنت است. از این رو شما  

دسته بندي مختلف، چه سایت هایي  17مي توانید بفهمید در سراسر جهان و در کشورهاي مختلف و نیز در 

 ۶ورت دوره هاي هفتگي تا داراي بیشترین بازدید است. الکسا همچنین آمار بازدید از وبسایت ها را به ص

ماهه ارائه مي کند. طریقه ورود به سایت، کلمات پر جست وجو و نیز دموگرافي از سن و جنس کاربران 

از دیگر مواردي است که الکسا به همه کاربران رایگان ارائه مي کند. در کنار این فعالیت ها، الکسا فعالیت 

ان را در کنار نرم افزارها و نیز توصیه هاي کاربردي خاص تجاري هم دارد و عالوه بر این اطالعات رایگ

هر وب سایت براي افزایش بازدید و در نتیجه بهبود رتبه سایت در الکسا و گوگل ارائه مي کند. این دقیقا 

 تیوب سا زیالکسا و آنال تیدر سا تیثبت وب سا یاد مي شود. SEOهمان خدمتي است که از آن با عنوان 

 .دیآ یشما به شمار م تیبهبود روند سئو وب سا یبرا یالزام ندیفرآ کی

 


