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ــئوکاران و  ــک س ــی ش ــد و ب ــی ده ــه م ــود خاتم ــه کار خ ــال 2022 ب ــا در س الکس

ــال  ــه دنب ــد ب ــی کنن ــت م ــایت فعالی ــز س ــوزه آنالی ــه در ح ــانی ک ــتران و کس وبمس

جایگزیــن مناســب بــرای الکســا هســتند. در ایــن مقالــه ســعی کردیــم کــه بهتریــن 

ابزارهــا و ســایت هایــی کــه مــی تــوان بــه عنــوان جایگزیــن الکســا اســتفاده کــرد 

ــا مــا همــراه باشــید. ــم ب معرفــی کنی

توقــف فعالیــت الکســا! شــاید شــما هــم شــنیده باشــید کــه ســایت الکســا قصــد 

ــا اتمــام کار الکســا، بــی شــک  ــد. ب دارد فعالیــت خــود را در ســال 2022 متوقــف کن

ســئوکاران، وبمســتران و تمامــی کســانی کــه در زمینــه آنالیــز ســایت فعالیــت مــی 

کننــد بــه جایگزیــن مناســبی بــرای ارائــه خدمــات آنالیــز ســایت نیــاز دارنــد. ســایت 

هــا و ابزارهــای زیــادی وجــود دارد کــه مــی توانــد در ایــن زمینــه بــه فعــاالن حــوزه 

ــا  ــه ت ــرادی هســتید ک ــر شــما هــم از آن دســته از اف ــد. اگ ــز ســایت کمــک کن آنالی

االن آنالیــز ســایت را بــا الکســا انجــام مــی دادیــد و بــه دنبــال ســایت مشــابه الکســا 

بــا همــان خدمــات هســتید حتمــا ایــن متــن را تــا پایــان مطالعــه کنیــد تــا بهتریــن 

جایگزیــن هــای الکســا را بــرای آنالیــز ســایت خــود انتخــاب کنیــد.

 

1



بهترین جایگزین های الکسا کدام وب سایت ها هستند؟

www.modireweb.com

الکسا چیست؟ شروع فعالیت تا پایان کار و جایگزین های الکسا

دو کارآفریــن وب بــا نــام هــای بروســتر کیــل و بــروس گلیــت در ســال 1996 ســایت 

الکســا را تاســیس کردنــد. شــرکت آمــازون ســایت الکســا را در ســال 1999 خریــداری 

ــور  ــک موت ــه ی ــترش داد و آن را ب ــایت را گس ــن وب س ــازون ای ــرکت آم ــرد. ش ک

ــا  ــد ب ــی توان ــه نم ــازون در 2008 متوجــه شــد ک ــرد. آم ــدل ک جســتجو هوشــمند ب

شــرکت هــای ابرقــدرت همچــون گــوگل در زمینــه جســتجو وب رقابــت کنــد، پــس 

ــز  ــد و آنالی ــایت های پربازدی ــدی س ــه رتبه بن ــی ب ــور تخصص ــه ط ــایت را ب ــن س ای

آن هــا اختصــاص داد.

بعــد ایــن تغییــر فعالیــت، ســایت الکســا ســعی کــرد عــاوه بــر رتبه بندی ســایت های 

پربازدیــد، تعــداد بازدیدکننــدگان وب ســایت هــا و متوســط تعــداد صفحاتــی کــه هــر 
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نفــر در ســایت بازدیــد کــرده را بــه کاربــران نمایــش دهــد. البتــه ایــن ســایت عــاوه 

ــان حضــور  ــس و متوســط مــدت زم ــرخ بان ــری چــون ن ــن، پارامترهــای دیگ ــر ای ب

ــه ای  ــود، ســایت الکســا گزین ــن وج ــا ای ــد. ب ــی ده ــه م ــایت را ارائ ــران در س کارب

ایــده آل بــرای وبمســتران و فعــاالن در حــوزه آنالیــز ســایت بــود تــا بتواننــد رتبــه 

وب¬ســایت و ســایر آنالیزهــا را مشــاهده کننــد و ســعی کننــد رتبــه الکســای خــود را 

بــرای دیــده شــدن بهتــر در موتورهــای جســتجوگر ارتقــا دهنــد. 

الکســا اعــام کــرده کــه در ســال 2022 میــادی فعالیــت خــود را متوقــف خواهــد کرد. 

اگــر بــه وب ســایت الکســا ســر بزنیــد، بنــر قرمــز رنگــی را مشــاهده خواهیــد کــرد کــه 

در آن الکســا گفتــه کــه در ســال آینــده فعالیــت ایــن ســایت متوقــف خواهــد شــد. 

بــه گفتــه خــود الکســا: »ســایت الکســا را در 1 مــی 2022 بازنشســته خواهیــم کــرد«. 

ــی شــک  ــد از بازنشســته شــدن الکســا ب ــز ســایت، بع ــت آنالی ــه اهمی ــا توجــه ب ب

ــا ادامــه  ــزار جایگزیــن مــی توانــد بســیار مهــم و ضــروری باشــد. ب داشــتن یــک اب

متــن همــراه شــوید تــا بــا بهتریــن جایگزیــن هــای الکســا آشــنا شــوید. 
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SimilarWeb برای تحلیل رقبا، آنالیز سایت و بررسی بک لینک

یکــی از بهتریــن و مناســب تریــن ســایت هــا بــرای تجزیــه و تحلیــل ســریع ســایت 

ــد.  ــت می کن ــروز فعالی ــه ام ــا ب ــال 2007 ت ــه از س ــت ک ــما، )SimilarWeb( اس ش

ــیار  ــه بس ــت ک ــا اس ــای الکس ــن ه ــی از جایگزی ــیمیار وب )SimilarWeb( یک س

مناســب و کاربــردی اســت؛ زیــرا از ســایر رقبــای خــود هــم دقــت باالتــری دارد و هــم 

از نظــر دریافــت داده هــا بســیار غنــی تــر اســت. ایــن ســایت کارشناســی حرفــه ای 

و قدرتمنــد در مــورد ســئو ســایت ارائــه مــی دهــد.

ایــن ســایت همچنیــن ترافیــک ســایت را تجزیــه و تحلیــل مــی کنــد. ربــات هــای 

مخصــوص ایــن ســایت موجــب مــی شــوند ایــن ابــزار کار خــود را بســیار ســریع و 
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دقیــق انجــام دهــد. از دیگــر کاربردهــای ســایت ســیمیار وب مــی تــوان بــه ارائــه 

بررســی بــک لینــک هــا، آمــار دقیــق جغرافیایــی بازدیدکننــدگان و تجزیــه و تحلیــل 

کمپیــن هــای تبلیغاتــی کــه توســط شــبکه هــای اجتماعــی انجــام شــده، اشــاره کــرد. 

همــه ایــن عوامــل بــر ســئو ســایت شــما تاثیــر گــذار خواهنــد بــود و بــرای تحلیــل 

رقبــا بســیار ارزشــمند هســتند. از ایــن رو مــی تــوان گفــت کــه SimilarWeb یکــی از 

جایگزیــن هــای الکســا اســت کــه بــه خوبــی کار آنالیــز را انجــام مــی دهــد. 

اگــر حســاب کاربــری ســایت را بــه SimilarWeb Pro ارتقــا دهیــد، بــی شــک ویژگــی 

هــای دیگــری را در اختیــار خواهیــد داشــت. از جملــه ایــن ویژگــی هــا مــی تــوان بــه 

نحــوه توزیــع دســتگاه هــای مــورد اســتفاده کاربــران، اطاعاتــی در مــورد مخاطبــان 

و ترافیــک هایــی کــه از شــبکه هــای اجتماعــی مــی آینــد، اشــاره کــرد. از نــکات مهــم 

و قابــل توجــه ایــن ســایت مــی تــوان بــه رایــگان بــودن ثبــت نــام و نصــب ســاده 

آن در مرورگــر اشــاره کــرد. خوشــبختانه ایــن ســایت بــه ایــران هــم ســرویس دهــی 

دارد و ســئوکاران ایرانــی هــم مــی تواننــد بــرای آنالیــز و تجزیــه و تحلیــل ســایت، از 

SimilarWeb اســتفاده کننــد. 
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SEMrush ابزاری همه کاره 

 SEMrush .ــت ــایت اس ــز س ــئو و آنالی ــرای س ــری ب ــد دیگ ــزار قدرتمن SEMrush اب

یکــی از دیگــر جایگزیــن هــای الکســا اســت. ایــن ابــزار ابتــدا بــه عنــوان یــک ابــزار 

 SEO داخلــی بــرای بازاریابــی ایجــاد شــد، امــا ســپس بــه یکــی از بزرگتریــن ابزارهــای

در صنعــت تبدیــل شــد. SEMrush وبــاگ و وبینارهــای پــر از اطاعــات را ارائــه مــی 

دهــد تــا بــه شــما در رشــد دانــش ســئو و کســب و کارتــان کمــک کنــد. 

Semrush یــک ابــزار درجــه یــک و همــه کاره و فــوق العــاده دقیــق اســت کــه توســط 

متخصصــان ســئو در سراســر جهــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. اگــر ایــن اولیــن 

 Semrush ،بــاری اســت کــه روی یــک نــرم افــزار ســئو ســرمایه گــذاری مــی کنیــد

ــف  ــه شــما امــکان مــی دهــد وظای ــرا ب ــد زی ــد انتخــاب کنی ــه بای ــزاری اســت ک اب

6



بهترین جایگزین های الکسا کدام وب سایت ها هستند؟

www.modireweb.com

پیشــرفته ســئو را بــه راحتــی انجــام دهیــد. Semrush تمامــی اطاعــات مــورد نیــاز 

مربــوط بــه بررســی دقیــق ســئو ســایت و بهبــود آن را در اختیــار شــما قــرار مــی دهد. 

ایــن ابــزار مــی توانــد در انــدازه گیــری، بهبــود ســایت و گــزارش دهــی کــه از اهــداف 

دیجیتــال مارکتینــگ هســتند بــه شــما کمــک کنــد. 

ــرای تمامــی ســرویس هــای حرفــه ای همچــون تحقیــق کلمــه  ــزاری ب SEMrush اب

ــئو  ــوا و س ــی محت ــی، بازاریاب ــای اجتماع ــبکه ه ــی ش ــا، بازاریاب ــز رقب ــدی، آنالی کلی

اســت. ایــن ســرویس بــا پرداخــت هزینــه بــه صــورت ماهانــه و ســاالنه در اختیــار 

ــوان از  ــاه مــی ت ــا یــک م ــام در ســایت ت ــت ن ــا ثب ــه ب ــرد. البت ــرار مــی گی ــراد ق اف

 SEMrush خدمــات آن بــه صــورت رایــگان اســتفاده کــرد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه

ــدارد.  ــه ایــران ســرویس دهــی ن ب
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ــا Moz؛ یکــی از گزینــه هــای جایگزیــن هــای   تجزیــه و تحلیــل ســایت ب

الکســا

ــه  ــات در زمین ــه خدم ــرای ارائ ــا ب ــایت ه ــن س ــن و معتبرتری ــی تری ــی از قدیم یک

ــن  ــال، بزرگتری ــون عضــو فع ــم میلی ــا بیــش از نی ــوز )Moz( ب ســئو، Moz اســت. م

انجمــن SEO اســت. Moz منابــع بی پایانــی بــرای همــه از مبتــدی تــا حرفــه ای دارد، 

ــت تاکتیک هــای  ــا تقوی ــورد SEO ی ــری بیشــتر در م ــال یادگی ــه دنب ــر ب ــن اگ بنابرای

خــود هســتید، یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای شــروع Moz اســت. خدمــات رســانی 

در ســایت Moz بــه صــورت دائمــی، بــا پرداخــت هزینــه امــکان پذیــر اســت. امــا 

ــن  ــات ای ــگان از خدم ــورت رای ــه ص ــاه ب ــک م ــا ی ــد ت ــی توانن ــازه کار م ــران ت کارب

ســایت بــرای آنالیــز و تجزیــه و تحلیــل ســایت بهــره منــد شــوند. 

ایــن ســایت از فاکتورهــای خاصــی همچــون دامیــن آتوریتــی )Doman Authority( و 

پیــج آتوریتــی )Page authority( بــرای امتیازدهــی اســتفاده مــی کنــد. وبمســتران و 

ســئو کاران مــی تواننــد از ایــن امتیازهــا بــرای لینــک ســازی و ســئو ســایت اســتفاده 

ــات  ــری کلم ــه هدفگی ــوان ب ــی ت ــده در Moz م ــه ش ــات ارائ ــه خدم ــد. از جمل کنن

ــوار  ــزار Link Explorer و ن ــا اب ــز ســایت هــا ب ــا Keyword Explorer، آنالی کلیــدی ب

ابــزار MozBar بــرای آنالیــز ســئو صفحــات اشــاره کــرد. از ایــن رو مــی تــوان گفــت 

کــه Moz بــه عنــوان جایگزیــن هــای الکســا، گزینــه ای مناســب اســت.
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spyfu ابزاری قدرتمند برای بهینه سازی سایت

ــه ســازی  ــرای بهین ــه ای مناســب ب ــه گزین ــن هــای الکســا ک ــر از جایگزی یکــی دیگ

ســئو اســت، spyfu اســت. ایــن ابــزار بــرای تجزیــه و تحلیــل بــازار گزینه ای مناســب 

اســت؛ از ایــن رو کســانی کــه مایــل بــه رقابــت بــا رقیبــان خــود هســتند، مــی تواننــد 

از تجزیــه و تحلیــل هــای ایــن ســایت بهــره ببرنــد. ایــن ابــزار عــاوه بــر درک ســئوی 

رقبــا، بــرای کشــف بازارهــای نــو ظهــور و کشــف نشــده گزینــه ای ایــده آل اســت. از 

جملــه ویژگــی هــای ایــن ســایت مــی تــوان بــه مقایســه ســایت هــا، ســابقه کلمــات 

کلیــدی، ســابقه دامنــه و کلمــات کلیــدی مرتبــط اشــاره کــرد. 

در کنــار خوبــی هایــی کــه ایــن ابــزار تحلیــل گــر دارد، مــی تــوان بــه نــکات منفــی 
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هــم اشــاره کــرد. ایــن ابــزار جزئیــات دقیقــی از کلمــات کلیــدی کــه بــرای رقبــا کارســاز 

بــوده را ارائــه نمــی دهــد. داده هایــی کــه بــرای ایــن ابــزار بــه کار مــی رود بــه جــای 

اینکــه در زمــان واقعــی باشــند، ماهانــه هســتند. البتــه بــا وجــود ایــن نــکات منفــی، 

مــی تــوان گفــت همچنــان ایــن ابــزار یکــی از ســرویس هــای قدرتمنــد در زمینه ســئو 

ســایت اســت. اگــر از آن دســته از افــرادی هســتید کــه مــی خواهیــد رقبــای خــود را 

آنالیــز کنیــد و یــا بــازار جدیــد را کشــف کنیــد و وارد آن شــوید، spyfu گزینــه خوبــی 

اســت. اســتفاده از ایــن ابــزار رایــگان نیســت و الزم اســت بــه صــورت ماهانــه هزینــه 

پرداخــت کنیــد. 

 

 

سایت Ahrefs برای ساخت بک لینک و بررسی ترافیک سایت

یکــی از ســایت هایــی کــه مــی توانــد گزینــه ای مناســب بــرای جایگزیــن های الکســا 
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باشــد، Ahrefs اســت. Ahrefs یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد برای بررســی و ســاخت بک 

لینــک ســایت اســت. البتــه ایــن ســرویس قابلیــت هــای دیگــری نیــز دارد. از جملــه 

ایــن قابیلــت هــا مــی تــوان بــه بررســی ترافیــک ســایت، آنالیــز ســایت خــود و یــا 

رقبــا، وضعیــت کلیــدواژه هــا، بررســی و آنالیــز عملکــرد صفحــات خــاص ســایت و ... 

اشــاره کــرد. بــرای ســئوکاران و کســانی کــه در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ فعالیــت 

دارنــد و مــی خواهنــد بــا لینــک ســازی، ســایت خــود را بهبــود دهنــد، Ahrefs گزینــه 

ای مناســب اســت. 

ایندکــس وب ســایت ahrefs شــامل یــک تریلیــون وب ســایت اســت. ایــن ایندکــس 

ــرار  ــران ق ــار کارب ــدی در اختی ــات جدی ــود و اطاع ــی ش ــت م ــه آپدی ــر 30 دقیق ه

مــی دهــد. بــرای شــروع فعالیــت در ایــن ســایت کافــی اســت ثبــت نــام کنیــد. بــا 

پرداخــت 7 دالر مــی توانیــد بــه مــدت یــک هفتــه از خدمــات ایــن ســایت اســتفاده 

کنیــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ایــن ســایت در کنــار ارائــه خدمــات خوبــش ماننــد 

بررســی ترافیــک ســایت، بررســی و ســاخت بــک لینــک  ســایت و اســتراتژی لینــک 

ســازی، نــکات منفــی هــم دارد. یکــی از مهمتریــن نــکات منفــی ایــن وب ســایت مــی 

تــوان بــه عــدم ارائــه ســرویس دهــی بــه ایــران، دقــت پاییــن و قیمــت بــاال اشــاره 

کــرد. 
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Rankwatch یکی از جایگزین های الکسا که نسبتًا گمنام است

یکــی دیگــر از جایگزیــن هــای الکســا رنکینــگ، ابــزار Rankwatch اســت. این ســایت 

تحلیــل گــر بــا وجــود اینکــه گمنــام اســت، امــا گزینــه ای مناســب بــرای بررســی وب 

ــا بروزرســانی هــای  ــن ســرویس ب ــا اســت. ای ــه آن ه ــا و امتیازدهــی ب ســایت ه

ــار ســئوکاران قــرار مــی دهــد. از  ســریع، اطاعــات مهمــی در مــورد ســایت در اختی

قابلیــت هــای ایــن ســایت مــی تــوان بــه بررســی بــک لینــک هــا، تحقیــق کلمــات 

ــی بیشــترین  ــف و معرف ــی مختل ــه ســایت ها در بازه هــای زمان ــدی، بررســی رتب کلی

ترافیــک ورودی اشــاره کــرد. رنــک واچ )Rankwatch( بیــش از 25 هــزار کاربــر در 25 

کشــور جهــان دارد کــه از خدمــات و قابلیــت هــای آن اســتفاده مــی کننــد.

ــا و کلمــات  ــه لیســتی از رقب ــه ارائ ــوان ب از دیگــر ویژگــی هــای Rankwatch مــی ت
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ــا  ــن ب ــزار همچنی ــن اب ــرد. ای ــاره ک ــد اش ــدی شــده ان ــه بن ــا رتب ــه در آنه ــدی ک کلی

اســتفاده از نمودارهــای میلــه ای رتبــه بنــدی کلمــات کلیــدی در موتورهــای جســتجو 

را نمایــش مــی دهــد. ایــن ویژگــی هــای خــوب Rankwatch بــه کاربــران کمــک مــی 

کنــد تــا بتواننــد بــه خوبــی رقبــای خــود را بشناســند و بــا توجــه بــه آن اســتراتژی 

هــای بازاریابــی خــود را ارتقــا دهنــد.

از خوبــی هــای ایــن ابــزار جایگزیــن الکســا مــی تــوان بــه دقــت بــاال در ارائــه آمــار 

اشــاره کــرد. همچنیــن ایــن ســایت بــه صــورت روزانــه بروزرســانی مــی شــود کــه از 

نــکات مثبــت ایــن ابــزار اســت. اســتفاده از ایــن ابــزار بــا پرداخــت هزینه در دســترس 

کاربــران قــرار مــی گیــرد. البتــه ایــن ابــزار هزینــه نســبتًا مناســبی دارد. ناگفتــه نمانــد 

کــه شــما مــی توانیــد بــه صــورت رایــگان در ســایت Rankwatch ثبــت نــام کنیــد و 

تــا 14 روز بــه صــورت رایــگان از خدمــات آن اســتفاده کنیــد. 
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بهبود عملکرد با GTmetrix؛ یکی از جایگزین های الکسا

GTmetrix را مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از بهتریــن و محبــوب تریــن جایگزیــن هــای 

الکســا نــام بــرد. ایــن ســرویس پــس از بررســی ســایت شــما، مــواردی کــه نیــاز بــه 

بهبــود عملکــرد دارد را بــا ارائــه دســتورالعمل هــای متفــاوت، معرفــی مــی کنــد. ایــن 

ابــزار بــا اســتفاده از دو اســتاندارد Pagespeed گــوگل و Yslow یاهــو، ســایت شــما 

را آنالیــز مــی کنــد و بــه وب ســایت شــما نمــره مــی دهــد. 

شــما مــی توانیــد بــا ثبــت نــام در ســایت GTmetrix بــه صــورت رایــگان، فیلــم هــای 

ضبــط شــده آنالیــز ســایت را مشــاهده کنیــد. GTmetrix از لــود شــدن پارامترهــای 

مختلــف در ســایت فیلــم ضبــط مــی کنــد تــا شــما با دیــدن آنهــا از میــزان زمــان الزم 

بــرای لــود هــر قســمت مطلــع شــوید. شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از ایــن اطاعات، 

فایــل هایــی کــه لــود باالتــری نســبت بــه ســایر فایــل هــا دارنــد را شناســایی کنیــد 

و بــرای افزایــش ســرعت لــود آنهــا عملیــات الزم را انجــام دهیــد. 

از دیگــر قابلیــت هــای ســرویس GTmetrix مــی تــوان بــه قابلیت مقایســه کــردن دو 

وب ســایت اشــاره کــرد. البتــه شــما مــی توانیــد ســایت خــود را قبــل و بعــد از انجــام 

تغییــرات بــا هــم مقایســه کنیــد تــا قســمت هایــی را کــه افــت کــرده و یــا بهبــود 

پیــدا کــرده را شناســایی کنیــد.
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DareBoost یکی دیگر از جایگزین های الکسا

ــز  ــن آنالی ــرعت و همچنی ــت س ــایت، تس ــردن س ــور ک ــد مانیت ــی مانن ــرای کارهای ب

ــرای  ــزار ب ــن اب ــتفاده از ای ــد. اس ــتفاده کنی ــد از DareBoost اس ــی توانی ــایت م س

آنالیــز ســایت در مــاه تنهــا 5 بــار در دســترس اســت. شــما مــی توانیــد از ایــن ابــزار 

بــه صــورت رایــگان بــرای آنالیــز ســایت خــود اســتفاده کنیــد؛ البتــه نســخه رایــگان 

ــت در  ــا الزم اس ــدارد. تنه ــات را ن ــا و امکان ــی از ابزاره ــه بعض ــی ب ــکان دسترس ام

ــد. ــات آن اســتفاده کنی ــد و از امکان ــام کنی ــت ن ســایت DareBoost ثب
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BuiltWith برای بررسی وب سایت ها و کلمات کلیدی

BuiltWith یکــی از ســایت هایــی اســت کــه کارش بررســی وب ســایت هــا و رتبــه 

ــک ورودی اســت.  ــران و ترافی ــن کارب ــت بی ــزان محبوبی ــر اســاس می ــا ب ــدی آنه بن

اطاعــات ســایت BuiltWith بــه صــورت هفتگــی آپدیــت مــی شــود. درســت اســت 

ــرای بررســی وب ســایت هــا و کلمــات کلیــدی  ــزاری مناســب ب کــه ایــن ســایت اب

ــر  ــا در نظ ــای الکس ــن ه ــی از جایگزی ــوان یک ــه عن ــوان آن را ب ــی ت ــا نم ــت، ام اس

گرفــت. ایــن وب ســایت دقــت پاییــن تــری نســبت بــه الکســا دارد و قابلیــت هایش 

ــران ایرانــی  ــرای کارب ــد کــه ایــن وب ســایت ب ــه نمان ــه ناگفت محــدود هســتند. البت

خدمــات خاصــی را در نظــر نگرفتــه اســت. 
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Quantcast کوانت کست یکی از جایگزین های الکسا!

ــا  ــرای الکس ــب ب ــی مناس ــوان جایگزین ــه عن ــوان ب ــی ت ــزار Quantcast را م ــا اب آی

ــر  ــت ب ــی کوانت کس ــز اصل ــت؟ تمرک ــر گرف ــایت در نظ ــز س ــدی و آنالی ــه بن در رتب

ــه منظــور بدســت آوردن آمــار دقیــق توســط  ــه و تحلیــل وب ســایت ها ب روی تجزی

کاربــران اســت. Quantcast هــم ماننــد الکســا صفحــات وب را بــا توجــه بــه امتیــازی 

کــه بدســت آورده انــد، رتبــه بنــدی مــی کنــد. Quantcast بازدیدکننــدگان را از جنبــه 

ــه  ــی را ارائ ــرار مــی دهــد و اطاعــات بســیار جالب ــی مــورد بررســی ق هــای گوناگون

مــی دهــد. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ابــزار همــه گیــر نیســت و رشــد چنــدان 

قابــل توجهــی نــدارد، نمــی تــوان آن را بــه عنــوان یکــی از جایگزیــن هــای الکســا 

بــرای رتبــه بنــدی و آنالیــز ســایت در نظــر گرفــت.
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آنالیز سایت با ابزارهای گوگل

تــا اینجــای مقالــه بــا ابزارهــا و ســایت هایــی آشــنا شــدید کــه از آنهــا می توانســتید 

بــرای تجزیــه و تحلیــل رقبــا و رتبــه بنــدی اســتفاده کنیــد. حــال ســوال ایــن اســت 

کــه چگونــه مــی توانیــم فعالیــت هــای ســایت خودمــان را آنالیــز کنیــم؟ گــوگل دو 

 Google Search و Google Analytics ابــزار قدرتمنــد و فــوق العــاده بــا نــام هــای

ــی ســایت خــود را  ــه خوب ــد ب ــا بتوانن ــرار داده ت ــار ســئوکاران ق Console را در اختی

تجزیــه و تحلیــل کننــد. بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بیشــتر بــا ایــن دو ابــزار 

قدرتمنــد گــوگل آشــنا شــوید.
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Google Search Console ابزار گوگل با نام

یکــی از ابزارهــا و ســایت هایــی کــه در زمینــه تحلیــل و آنالیــز ســایت بهتریــن نتیجــه 

ــه ابزارهــای گــوگل  ــه مــی دهــد، ســایت هــای خــود گــوگل هســتند. از جمل را ارائ

کــه در زمینــه ســئو و آنالیــز ســایت مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد، مــی تــوان بــه 

ــزار قدرتمنــد همــه چیــز را در مــورد  Google Search Console اشــاره کــرد. ایــن اب

ــه  ــزار گــوگل ب ــن اب ــرار خواهــد داد. ای ــار شــما ق ــز در اختی وضعیــت ســایت و آنالی

صــورت رایــگان در دســترس اســت و تمامــی افــراد مــی تواننــد از آن بــرای ســئو و 

آنالیــز ســایت اســتفاده کننــد. 

ــای  ــود ابزاره ــا وج ــول )Google Search Console( ب ــرچ کنس ــوگل س ــایت گ س

کارآمــد و همچنیــن ارائــه آمارهایــی دقیــق، بــی شــک یکــی از بهتریــن گزینــه هــا 

بــرای تحلیــل ســایت و رفــع مشــکات احتمالــی اســت. پــس مــی تــوان گفــت کــه 

ثبــت ســایت در کنســول گــوگل از مهــم تریــن کارهایــی اســت کــه مدیــران ســایت 

هــا بایــد انجــام دهنــد تــا کار خــود را بهبــود بخشــند. 

از ویژگــی هــای ســرچ  کنســول گــوگل مــی توان بــه بررســی گــزارش کــراول ربات های 

ــزار،  ــود بداف ــاظ وج ــایت از لح ــی س ــایت، بررس ــرعت وب س ــازی س ــوگل، بهینه س گ

بررســی کســانی کــه بــه شــما لینــک زده انــد، مشــاهده اینکــه چــه کلمــات کلیــدی 

منجــر بــه بهبــود نتایــج جســتجو می شــود، ایجــاد sitemap و ... اشــاره کــرد. پــس 
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مــی تــوان گفــت کــه ابــزار گــوگل ســرچ کنســول مــی توانــد یکــی از مناســب تریــن 

جایگزیــن هــای الکســا باشــد کــه مالکیــن وب ســایت هــا، متخصصیــن SEO، برنامــه 

نویــس و مدیــران ســایت مــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد. 

بیشــتر بخوانیــد: راهنمــای اســتفاده از گــوگل ســرچ کنســول و آمــوزش جامــع و گام 

بــه گام آن

  Google Analytics آنالیز سایت با ابزار گوگل با نام

ــایت در  ــل س ــه و تحلی ــز و تجزی ــرای آنالی ــا ب ــن ابزاره ــر از قدرتمندتری ــی دیگ یک

دنیــا، ابــزار گــوگل بــا نــام گــوگل آنالیتیکــس )google analytics( اســت. ایــن ابــزار 

قدرتمنــد رفتــار کاربــران را هنــگام مشــاهده وب ســایت بررســی مــی کنــد و گــزارش 

20



بهترین جایگزین های الکسا کدام وب سایت ها هستند؟

www.modireweb.com

هــای مختلفــی را در ایــن راســتا ارائــه مــی دهــد. ارائــه ایــن گــزارش هــا بــرای بهبــود 

ســئوی ســایت، افرایــش فــروش محصــوالت و یــا خدمــات و در نتیجــه رونــق کســب 

و کار آنایــن بســیار مفیــد و ارزشــمند هســتند. از خوبــی هــای ایــن ابــزار کــه آن را 

بســیار جــذاب تــر کــرده اســت، مــی تــوان بــه رایــگان بــودن آن و همچنیــن اســتفاده 

آســان اشــاره کــرد.

ــود را  ــاگ خ ــا وب ــی و ی ــای اجتماع ــبکه ه ــایت، ش ــد س ــی توانی ــزار م ــن اب ــا ای ب

رصــد کنیــد و اطاعــات مهمــی را دریافــت کنیــد. ایــن اطاعــات شــامل نحــوه ورود 

کاربــران، نــرخ تبدیــل، مــدت زمــان مانــدن روی صفحــه و تمامــی اتفاقاتــی اســت 

کــه در ســایت شــما رخ مــی دهــد. البتــه ایــن تمــام ماجــرا نیســت؛ بــا اســتفاده از 

ــت  ــده از ســایت، موقعی ــد کنن ــرات بازدی ــداد نف ــد تع ــوگل آنالیتیکــس مــی توانی گ

جغرافیایــی بازدیــد کننــده گان، تعــداد بازدیدکنندگانــی کــه تبدیــل بــه مشــتری شــده 

انــد، صفحاتــی کــه بیشــتر محبــوب و جــذاب بــوده انــد و ... را نیــز مشــاهده کنیــد. 

تمامــی ایــن اطاعــات مــی توانــد بــرای مدیــران ســایت مهــم و حیاتــی باشــد تــا 

ــه  ــوان گفــت ک ــن رو مــی ت ــد. از ای ــه کن ــاگ خــود را بهین ــا وب ــد ســایت و ی بتوان

google analytics یکــی از جایگزیــن هــای الکســا اســت. 

بیشــتر بدانید:گــوگل آنالیتیکــس و هــر آنچــه بــرای کار بــا آن بایــد بدانیــد )راهنمــای 

) مع جا
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جمع بندی

همــان طــور کــه اشــاره شــد، ســایت الکســا قصــد دارد در ســال 2022 میــادی بــه 

فعالیتــش پایــان دهــد. پایــان کار الکســا شــاید بــرای مدیــران ســایت هــای اینترنتــی 

دغدغــه هــای بســیاری بــرای بررســی رتبــه ســایت بــه همــراه داشــته باشــد. اگــر چــه 

الکســا اطاعــات کامــل و مفیــدی در مــورد ســایت در اختیــار مدیــران قــرار مــی داد، 

امــا الزم اســت مدیــران ســایت هــا دنبــال جایگزینــی مناســب بــرای الکســا باشــند. 

همــان طــور کــه مشــاهده کردیــد، الکســا رقبــای زیــادی دارد کــه مــی توانــد یکــی از 

جایگزیــن هــای الکســا باشــند. اگــر قصــد ســئو کــردن ســایت خــود را داریــد، مــی 
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ــه آن هــا اشــاره  ــاال ب ــه در ب ــن هــای الکســا ک ــزار جایگزی ــا اســتفاده از اب ــد ب توانی

کردیــم، کار خــود را شــروع کنیــد. بــا توجــه بــه نیــاز خــود مــی توانیــد بهتریــن گزینــه 

را جایگزیــن الکســا کنیــد تــا اطاعــات مربــوط بــه آنالیــز ســایت را در اختیــار داشــته 

باشــید.
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