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در کنــار انجــام امــور اصلــی بــرای راه انــدازی یــک تجــارت آنالیــن همیشــه نیازمنــد 
اســتفاده از ابزارهــای مختلفــی بــرای آنالیــز، بهبــود رونــد پیشــرفت و شناســایی نقــاط 
قــوت و ضعــف در کســب و کار اینترنتــی هســتیم . در ایــن مقالــه بــه معرفــی 10 مــورد 

مهــم و حیاتــی از آن هــا مــی پردازیــم.
ــی دارد.  ــه مــوارد گوناگون ــه توجــه ب ــاز ب ــق نی ــن موف ــدازی یــک تجــارت آنالی راه ان
بــی شــک اســتفاده از ابزارهــای آنالیــن صحیــح یکــی از ایــن مــوارد مــی باشــد. امــا 
ــا از  ــرده و ی ــد از کجــا شــروع ک ــی دان ــدای راه نم ــچ وب مســتری در ابت مســلمًا هی
بیــن ده هــا ابــزار کــدام یــک را انتخــاب کنــد. تقریبــًا مــی تــوان گفــت کــه اکثــر ایــن 
ابزارهــا بــرای ســطوح حرفــه ای وب مســتری طراحــی شــده انــد و اســتفاده از آن هــا 
بــه صــورت رایــگان ممکــن نیســت. بــرای همیــن، پیــدا کــردن ابزارهــای کاربــردی و 
در عیــن حــال رایــگان در ســطح معمــول بــرای شــروع یــک تجــارت آنالیــن کار ســاده 
ــیاری از  ــتقبال بس ــورد اس ــردی و م ــن کارب ــزار آنالی ــی 10 اب ــا معرف ــا ب ــت. م ای نیس

کمپیــن هــای موفــق، بــه شــما در ایــن مســیر کمــک مــی کنیــم.
در ادامــه ایــن 10 ابــزار و ســرویس را بــه صــورت جداگانــه معرفــی مــی کنیــم. توجــه 
کنیــد کــه تمــام ایــن ابزارهــا دارای بخــش اســتفاده رایــگان هســتند امــا بیشــتر آن 

هــا بــرای قابلیــت هــای بیشــتر، نیــاز بــه ارتقــاء حســاب کاربــری دارنــد.
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Answer The Public .1
Answer The Public یــک ابــزار کامــالً رایــگان اســت کــه اخیــرًا بــه یکــی از ابزارهای 
بســیار کارآمــد بــرای اســتراتژی هــای مربــوط بــه بازاریابــی محتوا تبدیل شــده اســت. 
بــا کمــک ایــن ابــزار مــی توانیــد ســؤاالت، تاپیــک هــا، موضوعــات و بیشــترین نتایــج 
جســتجویی کــه بــا کلمــات کلیــدی شــما مرتبــط هســتند را پیــدا کنیــد. ســپس مــی 
توانیــد ســعی کنیــد تــا بــه ایــن ســؤاالت و موضوعــات در مطالــب و محتــوای ســایت 
خــود رســیدگی کنیــد. هــر چــه بیشــتر بــه ایــن نتایــج دقــت کنیــد و پاســخ آن هــا 
را در ســایت خــود ایجــاد کنیــد، ورودی هــای بیشــتری نیــز از موتورهــای جســتجو از 

ایــن ســؤاالت تکــراری و پــر مخاطــب نصیــب شــما خواهــد شــد.
شــاید ایــده ای بــرای بازاریابــی آنالیــن خــود نداشــته باشــید، بنابرایــن از ایــن ابــزار 
ــدا  ــران آگاهــی پی ــالت روز کارب ــه روز و تمای ــن ب ــه منظــور کشــف عناوی ــن ب همچنی
کــرده و از همیــن طریــق، ایــده هــای نــاب و بــا ارزشــی بــرای شــروع تجــارت خــود 
پیــدا مــی کنیــد. در صورتــی کــه اطالعــات مفیــدی در قبــال ایــن موضوعــات و ســؤال 
هــا ایجــاد کنیــد، موتورهــای جســتجو نیــز شــما را در لیســت نتایــج بــا ارزش قــرار 

مــی دهنــد.
ــز بســیار راحــت اســت. کافیســت وارد ســایت  ــزار نی ــن اب روش کار و اســتفاده از ای
 Get شــوید و و در اولیــن فیلــد موجــود رو بــه روی دکمــه AnswerThePublic.com
Questions کلمــه کلیــدی مــورد نظــر خــود را وارد کنیــد و اینتــر بزنیــد. ســپس مــی 
توانیــد بــه نتایــج پیشــنهادی و ایــده هــای بــه روز در مــورد آن کلمــه کلیــدی دســت 

پیــدا کنیــد.

مقالــه مرتبــط: 9 نکتــه مهــم و ضــروری ســئو بــرای کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای 
جســتجو
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Open Site Explorer .2
ایــن ابــزار کــه توســط وب ســایت Moz.com ارائــه و معرفــی شــده اســت، سیســتمی 
جالــب بــرای بررســی و آنالیــز وب ســایت هــای رقبــا مــی باشــد. از طریــق ایــن ابــزار 
ــد آدرس صفحــات وب ســایت هــای رقیــب را وارد کــرده و تمــام ســایت  مــی توانی
هایــی کــه بــه آن هــا لینــک داده انــد را پیــدا کنیــد. ایــن روش راهــی بســیار عالــی و 
 OSE بــدون هزینــه بــرای متوجــه شــدن اهــداف رقبــای شــما خواهــد بــود. بــا کمــک
مــی توانیــد بــدون دردســر بــک لینــک هــای ســایت هــای رقیــب را در چنــد ثانیــه 

شناســایی کنیــد.
 Domain( در ایــن ســرویس همچنیــن قســمتی برای تخمیــن ارزش دامنه ســایت هــا
Authority( نیــز قــرار داده شــده اســت. بــا توجــه بــه نمــره و امتیــاز ایــن بخــش، 
مــی توانیــد ارزش دامنــه مــورد نظــر را از دیــد و تخمین موتورهای جســتجو مشــاهده 
کنیــد. در مجمــوع بایــد گفــت کــه ایــن ابزار ســبک و ســریع، یکــی از بهتریــن ابزارهای 

ممکــن بــرای هــر وب مســتری مــی باشــد.
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Screaming Frog .3
ــزاری ســاده و در عیــن  ــزار بســیار کاربــردی و چنــد منظــوره Screaming Frog اب اب
حــال کارآمــد بــرای هــر تجــارت آنالیــن مــی باشــد. بــا کمــک Screaming Frog می 
توانیــد اشــتباهات و اشــکاالتی کــه در صفحــات وب ســایت خــود داریــد را شناســایی 
کــرده و آن هــا را مرتفــع نمائیــد. نســخه پولــی ایــن ابــزار نســخه بــدون محدودیــت 
ــا نســخه  ــا 500 صفحــه از وب ســایت خــود را ب ــد ت ــی توانی ــا شــما م آن اســت ام

رایــگان Screaming Frog آنالیــز کنیــد.
از جملــه مهمتریــن مــواردی کــه توســط ایــن سیســتم بــه شــما گــزارش داده می شــود 
لینــک هــای خــراب )Broken Links( ، نمایــش صفحــات و آدرس هــای ریدایرکــت 
شــده موقتــی یــا ثابــت ، پیــدا کــردن صفحاتــی کــه در آن هــا Meta Data وجــود 
ــه در ســایت  ــا آدرس URL هــای مشــابه ک ــراری ی ــب تک ــردن مطال ــدا ک ــدارد ، پی ن

منتشــر شــده انــد و ... مــی باشــند.

Siteliner .4
Siteliner یکــی دیگــر از ابزارهــای آنالیــن قابــل دســترس بــرای همــه مــی باشــد کــه 
درســت مثــل ScreamingFrog تمرکــز اصلــی آن روی آنالیــز ســریع محتــوا و مطالب 

4

https://modireweb.com
https://modireweb.com


معرفی 10 ابزار آنالین رایگان که هر تجارت کوچکی به آن 
ها نیاز دارد

   www.modireweb.com

ــرای تجــارت  ــزار ب ــن اب ــگان ای منتشــر شــده در ســایت هــا مــی باشــد. نســخه رای
هــای کوچــک و تــازه تأســیس مناســب اســت امــا اگــر شــما صاحــب یــک تجــارت 
بــزرگ هســتید، احتمــاالً بایــد بــه نســخه پولــی ایــن سیســتم ارتقــاء پیــدا کنیــد تــا 
نیازهــای شــما در ایــن زمینــه بهتــر رفــع شــود. شــما بــا قــرار دادن آدرس صفحــات 
یــا آدرس وب ســایت خــود در بخــش جســتجوی ابــزار Siteliner بــه اطالعــات مهــم 

و کاربــردی زیــر دســت پیــدا مــی کنیــد :

 	)Duplicate content( صفحات و محتوای تکراری
 	)Common Content( محتوا و مطالب عادی
 	)Broken Links( لینک های خراب و از کار افتاده
 	)Skipped Pages( صفحات حذف شده یا بی استفاده
 	)Related Domains( دامنه های مرتبط به دامنه اصلی
 	)Internal Links( لینک های داخلی
 	)External Links( لینک های خارجی
 	)Cached Pages( صفحات دارای کش
 	XML نقشه سایت
 	)Text-to-HTML Ratio( نرخ میزان متن نسبت به کدهای صفحه
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Portent›s Title Generator .5
ــه جــز  ــب کار ســاده ای نیســت. ب ــگارش و انتشــار مطال ــرای ن ــده ب ــردن ای ــدا ک پی
ــز اهمیــت اســت. ایــن  ــز بســیار حائ ــب نی ــوان یــک مطل ــده، انتخــاب عن بحــث ای
اهمیــت شــامل زیبایــی ظاهــری و نگارشــی بــرای جلــب توجــه خواننــده متــن در کنــار 
مقــدار کافــی تعــداد کلمــات و همچنیــن انتخــاب لغــات قابــل قبــول و در کل انتخــاب 
 Portent›s Title Generator ــزار ــد. اب ــی باش ــئو م ــاظ س ــاز از لح ــورد نی ــوارد م م

عناویــن شــما را بــا ایــده هــای جــذاب و در عیــن حــال ســاده نــگارش مــی کنــد.
کافیســت کــه موضــوع اصلــی مطلــب خــود را در یــک کلمــه در قســمت مــورد نظــر در 
ســایت Portent›s Title Generator وارد کنیــد تــا کمتــر از چنــد ثانیــه ایــده هــای 
جملــه بنــدی شــده و جالــب مرتبــط بــا آن کلمــه را مشــاهده کنیــد. بــا کمــک ایــن 
ابــزار، مــی توانیــد ایــده هــای عنــوان مطالــب را پیــدا کنیــد و یــا از آن هــا الگوبــرداری 
کنیــد. توجــه کنیــد کــه عنــوان مطلــب اولیــن قســمتی از متــن اســت کــه کاربــران آن 
را مــی بیننــد. بنابرایــن نــگارش و جملــه بنــدی هــای جــذاب عناویــن، ســهم بســیار 

مهمــی از خوانایــی و جذابیــت مطلــب را در اختیــار دارنــد.

بیشتر بدانید: 6 دلیل از بین رفتن ایده های خوب و روش های جلوگیری از آن
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Google Keyword Planner .6
Google Keyword Planner یــک ابــزار و منبــع عالــی بــرای کســب و کارهایــی مــی 
ــق سیســتم  ــر از طری ــد و جــذب مشــتری و کارب ــه خواهــان گســترش بازدی باشــد ک
هوشــمند و عظیــم تبلیغــات گــوگل ادوردز )Google AdWords( هســتند. از طریــق 
ــن هــای  ــرای ایجــاد کمپی ــی شــماری ب ــن سیســتم جامــع شــما فرصــت هــای ب ای
ــوگل  ــتر، گ ــی بیش ــل و بررس ــرای تحلی ــت. ب ــد داش ــی در Adwords خواهی تبلیغات
امــکان آنالیــز کلمــات کلیــدی را در ایــن سیســتم اضافــه کــرده اســت تــا بــا کمــک آن، 
وب مســتر هــا بتواننــد مقــدار بازدیــد و اهمیــت و ارزش هــر یــک از کلمــات کلیــدی 

را ببیننــد.
بــه ایــن ترتیــب، شــما مــی توانیــد یــک آمــار و ارقــام جامــع در مــورد کلمــات کلیــدی 
انتخابــی خــود در طــول مــاه هــای متوالــی داشــته باشــید و بــا توجــه بــه محبوبیــت 
ــرای کمپیــن تبلیغاتــی خــود انتخــاب هــای  ــودن آن هــا، ب بیشــتر و مــورد توجــه ب
صحیــح داشــته باشــید. Keyword Planner کلمــات کلیــدی کــه بیشــترین اســتفاده 
ــن  ــح از ای ــه شــما نشــان مــی دهــد. در صــورت اســتفاده صحی را داشــته باشــند ب
ابــزار، شــما مــی توانیــد بــا کمــک شــبکه یکپارچــه تبلیغــات گــوگل، روی یــک کلمــه 
کلیــدی تمرکــز کــرده و بــا ســفارش تبلیغــات مربوطــه، تبلیــغ خــود را در میلیــون هــا 

مــکان مختلــف بــه نمایــش بگذاریــد.
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Keyword.io .7
ابــزار Keyword.io کارکــردی شــبیه بــه Keyword Planner گــوگل دارد امــا بــا ایــن 
ــدی  ــات کلی ــق و بررســی روی کلم ــر روی تحقی ــه صــورت تخصصــی ب ــه ب ــاوت ک تف
فعالیــت مــی کنــد. ایــن ابــزار بــرای کســب و کار هــای کوچــک کــه بــه تازگی تأســیس 
شــده انــد بســیار مفیــد و ســودبخش مــی باشــد. بــا بهــره منــدی از ایــن ابــزار کمکی، 
شــما مــی توانیــد ایــده هــای کلمــات کلیــدی کــه از نظــر ســئو و نتایــج موتورهــای 
جســتجو اولویــت بیشــتری دارنــد را شناســایی کــرده و بــرای انتخــاب کلمــات کلیــدی 

خــود بــرای موضوعــات محتــوای خــود خیلــی راحــت و ســریع تــر عمــل کنیــد.
اگرچــه نســخه رایــگان Keyword.io بــه شــما امــکان اســتفاده از امکانــات ویــژه ای 
مثــل مشــاهده کلمــات کلیــدی رقبــا و ... را نمــی دهــد، امــا همچنــان ابــزاری بســیار 
ســودبخش بــرای پیشــرفت حرفــه ای مطالــب و محبوبیــت ســایت شــما مــی باشــد, 
منابــع بســیار زیــادی در ایــن ابــزار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد، امــا منبــع اصلــی 
آن موتــور جســتجوی گــوگل مــی باشــد. شــما قــادر هســتید تــا بــه صــورت جداگانــه، 
پــر بازدیــد تریــن پیشــنهادات را در موتورهــای جســتجوی گوناگــون دنبــال کنیــد. بــا 
کمــی دقــت و اســتفاده درســت از پیشــنهادات ایــن ابــزار، مــی توانیــد مطالــب بــه 

مراتــب پــر مخاطــب تــری را از لحــاظ جســتجوی کاربــران منتشــر کنیــد. 

Facebook Audience Insights .8
ایــن روزهــا فعالیــت هــای تجــاری در شــبکه هــای اجتماعــی نیــز ســهم خیــره کننــده 
ای در پیشــرفت تجــارت و کســب و کارهــا دارنــد. حضــور در ایــن شــبکه هــا بــرای هــر 
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تجــارت موفقــی بــه نوعــی اجبــاری و اجتنــاب ناپذیــر اســت. در میــان شــبکه هــای 
ــرای کســب و  ــه ای ب ــب و حرف ــی جال ــا ابزارهای ــف، برخــی از آن ه ــی مختل اجتماع
 Facebook Audience کارهــا معرفــی و عرضــه کــرده اند. یکــی از ایــن ابزارهــا ابــزار
ــزار تبلیغاتــی، بــه وب مســترها  ــا توســعه ایــن اب Insights مــی باشــد. فیســبوک ب
ــاره محتــوا و بازاریابــی آنالیــن داده  ــان تجــارت آنالیــن امــکان تحقیــق درب و صاحب

اســت.
ــران خــود  ــن و کارب ــه مخاطبی ــوط ب ــات مرب ــد اطالع ــی توانی ــزار، شــما م ــن اب در ای
ــد.  ــدا کنی ــا پی ــور آن ه ــی از حض ــات مهم ــد و اطالع ــی ببینی ــورت دموگراف ــه ص را ب
Facebook Audience Insights بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا مطالبــی کــه کاربــران 
ــب  ــه، مطال ــد و در نتیج ــدا کنی ــتند را پی ــش هس ــه دنبال ــب ب ــر مطال ــتر از دیگ بیش
بهتــر و پــر بیننــده تــری منتشــر کنیــد. ایــن اطالعــات شــامل ســن ، جنســیت ، محــل 
زندگــی و ... کاربــران مــی شــود. در کنــار ایــن مــورد مــی توانیــد از سیســتم حرفــه ای 

تبلیغــات Lookalike Ads فیســبوک نیــز بهــره منــد شــوید.

Followerwonk .9
ــبوک  ــه Audience Insights فیس ــبیه ب ــزاری ش ــب Followerwonk اب ــزار جال اب
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ــه شــده اســت.  ــز توســط وب ســایت Moz تهی ــزار نی ــن اب ــر اســت. ای ــرای توئیت ب
ــرای اســتفاده  ــا نســخه Pro آن ب ــگان اســت ام ــه رای ــن برنام ــادی از ای اســتفاده ع
بــدون محدودیــت آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا کمــک Followerwonk مــی 
توانیــد خیلــی ســریع بــه اطالعــات مهمــی از فالوئرهــای Twitter خــود دســت پیــدا 
کنیــد. ایــن سیســتم بــه شــما اجــازه جســتجو در بیــن بیوگرافــی هــا را مــی دهــد و 
همچنیــن مــی توانیــد اکانــت هــای مختلــف را در مــورد فاکتورهــای گوناگــون مثــل 

ــا یکدیگــر مقایســه کنیــد. لوکیشــن و ... ب
ــق  ــن طری ــرده و از ای ــی ک ــران را بررس ــای دیگ ــد فالوئره ــی توانی ــزار م ــن اب ــا ای ب
اینفلوئنســر هــا را تشــخیص دهیــد. Followewonk قابلیــت هــای جــذاب دیگــری 
نیــز دارد کــه همگــی ایــن قابلیــت هــا بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا افــراد مــورد نیــاز 

خــود را در ایــن شــبکه اجتماعــی پیــدا کنیــد.

مقاله مرتبط: 5 راه برای جذب فالوئر بیشتر در توئیتر

Pablo by Buffer .10
بــا کمــک ابــزار رایــگان Buffer کــه بــرای شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر شــده اســت، 
ــاوت  ــای متف ــدی ه ــته بن ــس در دس ــزار عک ــش از 600 ه ــه بی ــد ب ــی توانی ــما م ش
دسترســی پیــدا کــرده و بــا کمــک ابزارهــای ویرایــش، ایــن عکــس هــا را ویرایــش 
کــرده و بــه یــک شــخص حرفــه ای در رســانه هــای اجتماعــی تبدیــل شــوید. ایــن 
ــه  ــه ب ــا و خالقان ــر زیب ــذاری تصاوی ــتراک گ ــه اش ــرای ب ــزی ب ــع مرک ــتم در واق سیس
منظــور اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی مــی باشــد. شــما همچنیــن مــی توانیــد 

عکــس هــای خودتــان را هــم در ایــن شــبکه بــه اشــتراک بگذاریــد.
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بعــد از انتخــاب عکــس مــورد نظــر، مــی توانیــد از قابلیــت نوشــتن متــن بــا انتخــاب 
انــدازه فونــت ، فیلترهــا ، اضافــه کــردن لوگوهــا و ... اســتفاده کــرده و عکــس خــود را 
کامــل کنیــد. ســپس مــی توانیــد عکــس تکمیــل شــده را دانلــود کــرده و یــا مســتقیمًا 
ــی در ســطح اینترنــت  ــه اشــتراک بگذاریــد. اگــر چــه سیســتم هــای بافــر گوناگون ب
وجــود دارنــد، امــا Pablo یکــی از بهتریــن آن هاســت. اســتفاده از ایــن ابــزار بســیار 
ــه ای و  ــراد حرف ــن حــال اف ــدارد. در عی ــه دانــش خاصــی ن ــازی ب ســاده اســت و نی
ــه صــورت حرفــه ای  ــزار Pablo by Buffer ب ــد از اب ــز مــی توانن طراحــان عکــس نی

اســتفاده کننــد.

برای مطالعه بیشتر: لوگوی تاثیرگذار باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
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اگــر شــما یــک کســب و کار کوچــک راه انــدازی کــرده باشــید، ایــن ابزارهــای رایــگان 
مــی تواننــد در کمپیــن هــای کســب و کار اینترنتــی شــما نقــش بســیار مهمــی داشــته 
ــر  ــا در ه ــد ام ــی خواه ــی نم ــش خاص ــم و دان ــا عل ــن ابزاره ــتفاده از ای ــند. اس باش
صــورت آشــنایی بــا پیــش زمینــه هــای تجــارت آنالیــن بــرای اســتفاده از ایــن ابزارهــا 
ــر  ــا و دیگ ــایت ه ــن س ــدی از ای ــره من ــا به ــد ب ــی توانی ــما م ــت. ش ــاز اس ــورد نی م

ابزارهــای آنالیــن ، جهشــی بــزرگ نســبت بــه رقبــای خــود داشــته باشــید.
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