ابزارهبی محبسبهء سئو به منظور بررسی میزان ترافیک وة سبیت هبی رقبب
در ثبساریبثی ایُتزَتی ،سیز چؼًی آيبر تزافیک ٔة طبیت ْبی رقجب را ثزرطی کزدٌ ٔ پیغ ثیُی ایُکّ چّ کظی
جب پبی دیگزی خٕاْذ گذاػت ،کبری يعًٕل ٔ ًْیؼگی اطت ٔ ادايّ خٕاْذ داػت .ثب عیف ٔطیعی اس
اثشارْبی يختهف طئٕ کّ يی تٕاَُذ پیغ ثیُی ٔ َظبرت ثز ایٍ اعالعبت ثظیبر ارسػًُذ داػتّ ثبػُذ ،تقزیجًب
يی تٕاَیذ یک ػجّ ثبساریبثی آَالیٍ خٕد را يتحٕل طبسیذ.
ثٓتزیٍ خذيبت در سيیُّء طئٕ ٔ ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت ٔ ثبساریبثی يٕتٕرْبی جظتجٕ ثزای َظبرت ٔ پیغ ثیُی
Alexa – comscore - google Ad planner - google trends-SEMrushثعضی اس ایٍ اثشارْبی ثزجظتّ يی
ثبػُذ.
Alexaرَٔذ کهی تزافیک ٔة طبیت رقجبی ػًب را َؼبٌ يی دْذ (حذاکثز  5طبیت ثّ صٕرت ًْشيبٌ) کّ دارای
گزافیک تصٕیزی يفیذی َیش ثٕدِ ٔ اعالعبت خبصی يبَُذ تعذاد ثبسدیذکُُذگبٌ يُحصز ثّ فزد ،ثبسدیذْب ٔ...را ثّ
صٕرت قبَع کُُذِ ای ثّ ػًب َؼبٌ خٕاْذ داد .تًبيی ایٍ خذيبت ثّ صٕرت رایگبٌ اَجبو يی گیزد.
ایٍ اثشار ًَٕدار رَکیُگ ٔة طبیت ْب را ثّ ػًب ارائّ يی ًَبیذ .ثب ایٍ اثشار کًی عًیق تز جظتجٕ کزدِ ٔ
اعالعبت َظجتًب دقیق تزی کؼف خٕاْیذ کزد کّ ایٍ رَٔذ در يقبثم اعالعبت گٕگم  analyticsکًتز دقیق ثّ َظز
يی رطذ .سیزا ثّ َفع ٔة طبیت ْبیی کّ ثبساریبثی يٕتٕرْبی جظتجٕ ٔ ثبساریبثی آَالیٍ اَجبو يی دُْذ،عًم
کزدِ ٔ آيبر يی دْذ . Alexaثٓتزیٍ ٔطیهّ ثزای يقبیظّ طبیت ْبی يؼبثّ در یک صُف يی ثبػذًْ .چُیٍ
يُبطت ثزای ثبال رفتٍ ثیُغ تبٌ در يٕرد جًعیت يخبعجیٍ ٔة طبیت ،ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت در يٕتٕرْبی
جظتجٕ ٔ ثبساریبثی آَالیٍ يی ثبػذ.
Comscoreاثشاری اطت کّ ارائّ دُْذِء گشارػبت ٔ دیذگبِ ْب در سيیُّء ثبساریبثی آَالیٍ ٔ اعالعبتی در يٕرد
کهًبت کهیذی يٓى در صُف ػًب يی ثبػذ .در عیٍ حبل google Ad plannerدارای اعالعبت قبثم اعتًبد ثزای
افزاد يی ثبػذ ٔ يخبعجبٌ ثّ آٌ عالقّء سیبدی َؼبٌ يی دُْذ .ايب ثزای ٔة طبیت ْبی کٕچک اعالعبت
خبصی َذارد .ایٍ ايز يی تٕاَذ یک ضزثّ ثزای طزٔیض دُْذگبٌ طئٕ ثبػذ.
اس عزف دیگز يعیبرْبی گشارع ػذِ در دٔ يٕرد دیگز ثظیبر يفیذ يی ثبػذ ،ايب اعالعبت در يٕرد تزافیک ٔة
طبیت ْب خیهی يعُب دار َیظت .ثٓتزیٍ رٔع ثزای اطتفبدِ اس  google Ad plannerاطتخزاج دیتب در طبیت
ْبیی کّ اجبسِء تجشیّ ٔ تحهیم ٔ اَتؼبر اعالعبت را دادِ اَذ .کّ ایٍ يٕرد يشیت خٕثی ثزای طزٔیض دُْذگبٌ
طئٕ يی ثبػذ.يبَُذ تًبيی يحصٕالت گٕگمَAd planner ،یش رایگبٌ يی ثبػذ .
فزض کُیذ يی خٕاْیذ تفبٔت ثیٍ ٔة طبیت ٔ ٔ aة طبیت  bرا تؼخیص دْیذ ٔ ثّ يقبیظّء آٌ دٔ طبیت ثب
طبیت ْبی يختهف اس جًهّ اعالعبت يزثٕط ثّ يحذٔدِء آٌ ٔة طبیت ثپزداسیذ . google trendsچؼى اَذاس
عبدالَّ ای ثزای پبطخگٕیی ثّ َیبس ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت در يٕتٕرْبی جظتجٕ ٔ پٕیبیی ثبساریبثی ایُتزَتی ثّ
ػًب ارائّ يی کُذْ .ز چُذ قبثهیت اعتًبد ثّ دادِ ْب ٔ اعالعبتُْ ،گبيی کّ فقظ ثزای يقبیظّ تزافیک ثٕجٕد
آيذِ اس جظتجٕ اَجبو يی ػٕد ثظیبر دقیق ٔ ثبال اطت.
ُْگبيی کّ ثّ ٔطیهّء آيبر تزافیک ٔة طبیت ْبی يختهف را يقبیظّ يی کُیذ ،ایٍ ًَٕدارْب ثّ ػذت

ٔحؼتُبک ثّ َظز يی رطُذ .اگز يیشاٌ جًع آٔری دادِ ْب ثزای ػًب اًْیت دارد ،گٕگم  trendsثزای ػًب
يُبطت يی ثبػذ ٔ کبر يؼکهی اطت کّ ثتٕاَیذ اعالعبت يقبیظّ ای ثٓتزی در جبی دیگز ثذٌٔ داػتٍ
دطتزطی يظتقیى ٔ عضٕیت در ٔة طبیت ْبی تحهیم دادِ ،پیذا کُیذ.اػکبل گٕگم  trendsایٍ اطت کّ ثّ
ػًب آيبر َٓبیی ًَی دْذ ٔ ػًب ثبیذ ثزای حم ٔ فصم آٌ ،آگبْبَّ حذص ثشَیذ کّ اعذاد ٔ آيبر ٔاقعی رقجبی
ػًب چّ چیشی يی تٕاَذ ثبػذ.
اثشار  murkierثّ تجشیّ ٔ تحهیم دٔ ٔة طبیتی يی پزداسدکّ در یک يٕقعیت يؼبثّ اس َظز طبیش ثبػذ .گٕگم
ًْtrendsیؼّ ًَی تٕاَذ ثّ درطتی یک ثزَذِ قغعی ثز عجق آيبر تزافیک يبْیبَّ ثّ ػًب ثذْذ .یکی دیگز اس
اثشارْبی طئٕquantcast ،يی ثبػذ کّ ارائّ دُْذِء اعالعبت ٔ آيبر تزافیک ٔة طبیت اطت کّ ایٍ آيبر ثّ
صٕرتی ثظیبر طبدِ ٔ قبثم درک ارائّ يی ػٕدًْ .چُیٍ اعالعبت را تجذیم ثّ ًَٕدار کزدِ ٔ تُٓب َقص عًذِء آٌ
عذو قبثهیت اعًیُبٌ ثّ دادِ ْب ٔ عذو ٔجٕد اعالعبت ثزای طبیت ْبی کٕچک ٔ يتٕطظ يی ثبػذ.
SEMrushفقظ ثزای تزافیک گٕگم اعالعبت ارائّ يی کُذ ٔ تًبيی ٔة طبیت ْب را تحت پٕػغ قزار يی دْذ.
ايب ثبس ْى يظئهّ در ایُجب يیشاٌ دقت يی ثبػذ .ثعالِٔ ایٍ اثشار قبثهیت دیذٌ نیظت کهًبت کهیذی ٔ چگَٕگی
رَکیُگ کهًبت کهیذی رقجب را ثّ ػًب دادِ ٔ ایٍ َکتّء ٔیژِ ای در ثحث تجبرت انکتزَٔیک يی ثبػذ.
خالصّ؛ اثشارْبی خذيبت دُْذِء طئٕ خبنصبَّ ثبسی يی کُُذ .در ٔاقع ثب قبعذِ ثبسی يی کُُذ ايب ػًب ثبیذ
ثیبيٕسیذ کّ راِ ٔ رٔع خٕد را پیذا کُیذ .ثظیبر طبدِ اطت کّ ایٍ ايز یکی اس راسْبیی اطت کّ ثزای ًّْ
آػکبر ثٕدِ ٔ جشء اطتزاتژی ْبی ثبساریبثی ایُتزَتی يٕفق يی ثبػذ.
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
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