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 و پرمخاطب سایت پر طرفدار 01بررسی و تحلیل 

 

 سایت نت برگ .1

 می ار برگ نت گروهی تخفیف سایت دارند سروکار اینترنت با که ایرانیانی ی همه تقریبا

 به خواهیم می ما حال است محبوب بسیار ایرانیان بین گروهی خرید سایت این شناسند

 سایت این به مندان عالقه برای گروهی خرید سایت این زایی درآمد روش و تحلیل

 .بپردازیم

 چندین به  که است ای گونه به شان سیاست برگ نت مانند گروهی خرید های سایت در

 اب سایت خود و بفروشند باالیی درصد با را خود محصوالت که میکند پشنهاد فروشنده

 میاورد دوجو به ها آن در را کاال به نیاز حس باال تخفیف این از استفاده با و گسترده تبلیغات

 سود سر سه ی معامله علت همین به و. میکند ترغیب ها فروشنده از خرید به را کاربران و

 .شود می

 ایران قرار دارد 98دنیا و رتبه  10610این سایت در رتبه 

 سئو نظر از برگ نت سایت بررسی

 

 نکات منفی سایت:

 کدهای خروجی نظر از برگ نت سایت قالب html تصاویر اندازه و دارد خاصی مشکالت 

 یرتاث کاربر مرورگر در صفحه شدن لود سرعت روی بر که نکرده مشخص صفحه در را

 .دارد منفی

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 2 

 

 

 های کد خروجی در برگ نت سایت قالب در HTML های کد و دارد وجود اختالالتی 

HTML دارد وجود صفحه خروجی در ها کامنت برای 

  دستورات عالوه به و CSS است گرفته قرار صفحه داخل در  

 خروجی خطاهای Html تگ مانند صفحه های تگ شدن بسته و باز بد برای a از نیز 

 .هستند سایت سئو مشکالت دیگر

 هشد انتخاب گروه موضوع به ارتباطی و هست یکسان همگی تخفیف های گروه عنوان 

 ندارد کاربر توسط

 

 

 رقبا ایرس نسبت به مرتبط کلیدی کلمات برای گوگل در برگ نت سایت وضعیت اینکه وجود با

 ندیب گروه و داخلی صفحات در سایت این که داشت توجه نکته این به باید اما است مناسب

 سایت سئو روی بر کردن کار با برگ نت سایت مدیران قطعا. دارد زیادی سئو مشکالت ها

 ار گروهی خرید های سیستم اساسی مشکل و بگیرند بهتری هدفمند ورودی توانند می خود

 .سازند برطرف

 برای گزینه بهترین تواند می سایت به هدفمند بازدیدکننده هدایت به توجه با سئو واقع در

 .باشد شد اشاره آن به قبل پاراگراف در که گروهی خرید های سیستم مشکل حل
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 نکات مثبت سایت:

 موارد زیر اشاره کرد: به توان می برگ نت سایت جالب های ویژگی از

  مناسب برای انواع نسخه های موبایل اندروید افزار نرمداشتن، 

 شهرها انتخاب برای باال کشویی منوی 

  بترکی از و است شده خرج سلیقه آن چیدمان و سایت گرافیک در  مناسب، گرافیک 

 همقاس در. است شده استفاده سایت وب طراحی در کاربران جلب برای مناسبی رنگ

 .ببینید خوبی به را موضوع این میتوانید رقیبان با

 

  سایت کاربران با مناسب و مستقیم ارتباط و وبالگ  

 برای ارتباط با مشتریان خود اجتماعی های شبکه فعالیت مستمر در 

 

 جمع بندی:

 ندمان بازاریابی اصول از بسیاری است، مناسبی سایت چیدمان و گرافیک نظر از برگ نت

 و اعیاجتم های شبکه ایمیل، مانند الکترونیک ابزارهای از استفاده و مخاطب با موثر ارتباط

 که دارد توجهی قابل های ضعف سئو نظر از اما داده انجام خوبی به را اندروید افزار نرم

 .کند پیدا دست بهتری نتایج به تواند می آنها برطرف با قطعا

 .کنند استفاده بیشتری متن از است بهتر محتوا تولید هنگام رد

 .شود اضافه alt attribute تصاویر تمامی به

 .کنند تقویت را description  تگ متا
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 تحلیل سایت نی نی سایت .2

 

 صیتخص بررسی و بحث و نوزادان اطالعات زمینه در سایت ترین قدیمی شاید سایت نی نی

 رد و بودیم سایت نی نی ظاهر و ساختار در تغییراتی شاهد اخیر های سال در. باشد مادران

 زاداننو و بانوان اینترنتی پورتال زمینه در سایت این برای دیگر جدی رقیب چند حاضر حال

 تغییرات نیز سایت این مدیران که شده باعث رقبائی چنین وجود فکرمیکنم و دارد وجود

 .نمانند عقب غافله از تا کنند ایجاد خود سایت در جدیدی ساختاری

 ایران قرار دارد 01دنیا و رتبه  00181 این سایت در رتبه

 مناسبی هرتب خود فعالیت حوزه با مرتبط کلمات بیشتر در سایت این که گشته سبب کار این

 بوجود کاربران خود طریق از که سایت این هوشمندانه محتوای آوردن بوجود. آورد بدست

 ایتس این شده ایندکس صفحات تعداد. باشد می برخوردار باالیی خیلی کیفیت از  آید می

 !رسید خواهد صفحه میلیون 1 از بیش به گوگل در

 

 نکات مثبت سایت نی نی سایت

  به توان می سایت نی نی مثبت نکات جمله از

 گوگل در آن مناسب رنکینگ و سایت زیاد قدمت  

  توسط سایت محتوای اعظم بخش اینکه دلیل به، باال کمیت با و مناسب محتوایداشتن 

 . شود می تولید کاربران

 گوگل در سایت این از صفحه هزار پانصد و میلیون شش به نزدیک حاضر حال در 

 .است باالیی بسیار تعداد که است شده ایندکس
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 نی نی سایت نکات منفی سایت

 زبان از نمودن استفاده با سایت این ASP.Net آن در ولی  گشته طراحی و نوشته 

 کار که گردیده سبب که. نگشته استفاده URL rewriting, Ajax, jquery های تکنیک

 می تیمشکال دچار سایت نی نی  سایت نقشه بعالوه. نگردد راحت کاربر برای سایت با

 .باشد

 سیارب های عکس از استفاده. نموده عمل ضعیف گرافیکی نظر از سایت این متاسفانه 

 . بگذارد زیادی منفی اثر سایت این سئو بر که گردیده سبب ها بنر و

  

 را زیادی بسیار کاربرد امروزه که گرفته صورت جدول از استفاده با سایت طراحی 

 .باشد نمی دارا

 

 گذارد می منفی تاثیرات سایت برحجم هم قالب از شده کامنت های کد. 

 

 های قالب در را کوچک تصاویر آنکه بجای CSS  ادرس با همراه مستقیما به بگذارند 

 .زد خواهد سایت این سئو به را آسیب بزرگترین عمل این. باشند می سایت در

 

  گشته بهرهمند  اصلی صفحه داخل در بلکه خارجی فایل در نه اسکریپت های کد. 

 

 فایل در در xml باشد می موجود زیادی های ایراد سایت نقشه. 

 

 نماید می اذیت را کاربر چشم مدت طوالنی در گوناگون های رنگ از استفاده. 

 

 باشد نمی قادر و نماید می نابود را کاربر تمرکز محرک تصاویر و تبلیغات باالی شمار 

 .بدهند جواب سایت در خود احتیاجات به
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 نکاتی جهت بهبود سایت:

 

 تگ افزودن alt ها عکس تمامی برای. 

 شده ساخته  طرح برای عنوان از استفاده. 

 ببرند بهره تری مناسب کلمات از و نمایند بهتر را ها تگ عنوان باشند می قادر. 

 ات نمایند یاری گر جستجو های موتور مترجمین به زبان های برچسب از استفاده با 

 .نمایند ترجمه راحتر را سایتشان

 یدبازد تعداد اجتماعی های شبکه در فعالیت بردن باال با باشد می قادر سایت این 

 .ببرد باال را کنندگانش

 

 جمع بندی:

 خود با مرتبط کلیدی عبارات میگیرد ورودی آنها از سایت نی نی سایت که کلماتی بیشترین

 است موضوع این دهنده نشان موضوع این و هستند... و ninisite سایت، نی نی یعنی سایت

 مهمترین. روند می آن سراغ به روز هر ای عده و دارد مناسبی وفادار کاربران سایت این که

 باشد کاربردی و مناسب محتوای ارائه تواند می موضوع این دلیل

 

 بررسی سایت بیتوته .3

 برخوردار خاصی محبوبیت از کوتاهی زمان طی در که باشد می سرگرمی خبری، سایت یک

  یوسرگرم خبری های سایت که چرا باشد می روشن کامال موضوع این که دلیل این به گشت

 تنداش علت به ها سایت از دست این. نمایند می جذب خود سمت به را کاربران جمعیت اکثر

 .باشند می دارا را زیادی ثابت بازدیدکننده تعداد جدید اطالعات و اخبار
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 014111 سایت این حاضر حال در ایران قرار دارد. 01دنیا و  148سایت بیتوته در رتبه 

 .باشد می دارا را گوگل در شده ایندکس صفحه

 .هستند دار خانه بانوان سایت این کاربران %11 از بیش شده داده نشان ارقام اساس بر

 

 نکات مثبت سایت بیتوته

 های ایتس در که هایی تکنیک بیشتر و باشد می دارار را مناسبی سئو  بیتوته سایت 

 . است شده اعمال سایت این در گردیده پوشی چشم دیگر

 

 کلمات بوسیله زیادی کاربران و باشد می هدفمند محتوا تولید نظر از سایت این 

 نآ سایت به ورود از بعد بالفاصله کاربران از برخی چند هر. نماید می جذب کلیدی

 . است گشته سایت این Bounce Rate رفتن باال سبب که نمایند می ترک را

 

 است گشته استفاده جومال افزار نرم از سایت این مدیریت سیستم برای. 

 بمناس به توجه با و آید نمی چشم به مشکلی قالب نویسی کد در سایت وب این در 

 .باشد نمی  ajax تکنیکهای از استفاده به احتیاجی وبمستر بیتوته سایت طراحی بودن

 

 هب کاربر احتیاج مورد اطالعات که طوری به دارد خوانی هم کامال سایت هدف با سایت 

 ،ارز طال، نرخ و اخبار جهت قسمتی دادن اختصاص. باشد می دسترسی قابل آسانی

 .باشد می دائمی کاربران جذب برای هوشمندانه عملی... و موبایل
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 سایت ورزش سه .4

 پربازدید علت میخواهم صفحه این در است، ایران پربازدید سایت اولین 1 ورزش سایت

 .کنم بررسی را 1 ورزش سایت بودن

 تاس پرطرفداری ورزش فوتبال. میکند فعالیت فوتبال اطالعات و اخبار زمینه در 1 ورزش

 هستند زیادی ورزشی های سایت. دهند می تشکیل را زیادی هدف جامعه آن طرفداران که

 دنبال به روزانه زیادی افراد همچنین. قراردارند ایران های سایت پربازدیدترین جز که

 را 1 ورزش سایت جهت همین از و هستند اینترنت در فوتبال به مربوط اطالعات و اخبار

 .میکنند استفاده اطالعات این مشاهده برای

 آماری اطالعات

 109( : جهان) الکسا در سایت کنونی رتبه

 4( : ایران) الکسا در سایت کنونی رتبه

 1:  گوگل رنک پیج

 %90:  جهانی سئو امتیاز

 لینک 8111 حدود:  لینک بک تعداد

 قبل ماه شش و سال سه حدودا:  دامنه عمر

 ایران:  سرور محل

 است عالی که %09.11:  ارزش بی محتوای رتبه

 است عالی که 9.14:  روز در نفر هر ازای به سایت صفحات از متوسط بازدید میزان

 است عالی که دقیقه 00 حدود:  روز طول در سایت در نفر هر حضور متوسط میزان

 0114 حدودا:  فیسبوک محبوبیت میران

 01091 حدودا:  پالس گوگل محبوبیت میزان
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 نکات منفی  سایت ورزش سه

 و گشته بسیاری های خطا دچار اما باشد می دارا را بسیاری طرفداران سایت این اینکه با

 بو این در که هایی کاستی هاو خطا  از بعضی.نیست برخوردار مناسبی سئو از متاسفانه

 :نماییم می بررسی هم با  را باشد می موجو سایت

 

 فایل در خطا وجود XML سایت نقشه 

 بار یک بایست می سایتی هر در حداقل که مهم های تگ از نویسی کد داخل در 

 .(h خانواده های تگ) ننموده استفاده اصال باشد گردیده استفاده

 های تگ در مناسب محتوای  داشتن keywords می اندازه از بیش ها آن تعداد ولی 

 .باشد

 های تگ محتوای سازی بهینه عدم  description 

 می استفاده غلط کلمات از و نموده عمل ضعیف کلیدی کلمات انتخاب در روزها این 

 نماید

 مطالب و اطالعات دهی آدرس ی زمینه در گوگل خود که سازی بهینه نکات از بسیاری 

 ننموده رعایت را دارد تاکید ها آن بر

 داخلی های لینک از نامطلوب بسیار استفاده 

 

 ورزش سه سایتمثبت نکات 

 اینیازه اساس بر دقیقا و هنرمندانه کامال آنها چیدمان و سایت در شده ارائه اطالعات 

 زنده پخش مختلف، های لیگ جداول مانند اطالعاتی وجود. است سایت بینندگان

 .کند دریافت را مناسبی ثابت بازدید سایت که شده باعث... و فوتبال
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 دهکر ایجاد خود در را مشتریان معتادسازی اصول که است سایتی مصداق سایت این 

 در بمناس ای گونه به اطالعات و است مناسب بسیار تبلیغات قرارگرفتن مکان. است

 .اند قرارگرفته 1 ورزش

 است مناسب قالب کدنویسی. 

 تکنیکهای از استفاده و کاربر راحتی ajax:جداول کردن لود برای آجاکس تکنیکهای از 

 .است مفید سایت کاربر برای نظر این از که است شده استفاده لیگ

 

 :بندی جمع

 ماسی و صدا در خود تبلیغات مدیون را بازدید این گرچه که است پربازدیدی سایت 1 ورزش

 به ار خود بازدید وضعیت همچنان توانسته مفید اطالعات ارائه و مناسب چیدمان با اما است

 .کند حفظ ایران ورزشی سایت پربازدیدترین عنوان

 

 بررسی سایت آپارات .5

 

 توان ینم امکانات نظر از اما باشد می یوتیوب ایرانی نسخه سایت این  که نمود بیان توان می

 پهنای از  %16 از بیش 2102سال در یوتیوب سایت. نمود مقایسه هم با را سایت دو این

 .نمود خود مختص را اینترنت باند

 دگانبازدیدکنن باالترین و باشد نمی دارا کلیدی کلمات سوی از زیادی بازدید آپارات سایت

 ژ.نماید می جذب مستقیم طور به یا و بالگ مهین و کلوب های سایت از را خود

 

 نموده کسب را جهان در 061 و ایران در الکسا2 رتبه و است 4 رنکینگ دارای سایت این

 .  است

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 11 

 

 

 نکات مثبت سایت

 

 آید می نظر به مناسب سایت اجزای گیری جای ترتیب  

  هم هک باشد می مناسب بسیار ها ویدئو ابتدای در بازرگانی های پیام گیری جای محل 

 .باشد می سودمند دهنده تبلیغ برای هم و نماید نمی سردرگم و خسته را بر کار

 

 نمایش. رسد می نظر به مناسب کاربر راحتی نظر از آن چیدمان و سایت نمایش مدل 

 دهدهن تبلیغ برای هم که است مناسبی تکنیک نیز فیلم پخش زمان در تبلیغات

 .نیست کننده اذیت و است قبول قابل مخاطب برای هم و است مناسب

 

 وانت نمی آن به سئو نظر از مشکلی میشود ایجاد کاربران طریق از چون سایت محتوای 

 .است مناسب سئو نظر از سایت ساختار. کرد وارد

 

 نکات منفی سایت

 

 دباش می دارا سئو لحاظ از زیادی بسیار مشکالت سایت این در شده استفاده قالب 

 باشند آن رفع جهت چاره راه دنبال نه سایت وبمستران بایست می که

 خطاهای بودن موجود HTML قالب در 

 شده کامنت های کد وجود 

 های تکنیک از نکردن استفاده CSS sprit و.. 

 سایت سرعت بودن کم 
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 بندی جمع

 

 خاطر به سایت بازدید. کند برطرف را آنها باید که دارد مشکالتی سئو و قالب نظر از  آپارات

 می آپارات در را دقیقه 01 از بیش هرکاربر متوسط طور به است مناسب ویدئو جذابیت

 یشپ من. باشد نیز این از بیشتر خیلی تواند می قطعا و است توجهی قابل رقم که گذارند

 داشتهن مشکلی گذاری سرمایه و باند پهنای نظر از که دیگری سایت اگر قطعا که میکنم بینی

 در را آپارات جای و باشد کننده نگران آپارات برای تواند می شود ایجاد زمینه این در باشد

 .بگیرد زمینه این

 

 سایت پیوندها .6

 

 لترفی هایی سایت و آمد بوجود فیلتر صفحه برای جایگزینی بعنوان 2101 سال در سایت این 

 جای فارسی های سایت تا  آمد بوجود ها پیوند سایت. گردند می ارسال سایت این به شده

 رب بلکه باشد نمی قوی کننده جستجو موتور دارای سایت این. بگیرد را خارجی های سایت

 .نماید می جستجو  گردیده پیشنهاد های سایت روی

 

 نبهج بیشتراز توان نمی را سایت این. نیست کلیدی کلمات و سایت نقشه دارای سایت این

 .شدبا می دارا را درامدزایی از غیر و فرهنگی هدفی که علت این به نمود تحلیل و آنالیز سئو
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 رنک گوگل  و باشد می دارا را 91 رتبه ایران در40116 و  جهانی رتبه الکسا در سایت این

 ینا به کرده ایجاد را امروز به تا تابستان از شدیدی افت دچار سایت این البته است 4 آن

 بوسیله را خود بازدید % 01 سایت این. بود دارا ایران در را الکسا 4 رتبه درتابستان که علت

 ارمقد چه که  این تعیین به قادر دقیق طور به ولی نماید می کسب گوگل موتور در جستجو

 افرادی آمار این از مقدار چه و اند نموده جستجو را سایت این مستقیم طور به آمار این از

 که ادیافر بیشتر. نیست گردند، می ارسال  فیلترینگ صفحه به جستجو با که باشند می

 سایت به ها پیوند صفحه شدن ابز از بعد نمایند می جستجو گوگل در را ها پیوند سایت

tala.ir عالیتف زمینه این در که صفحاتی  فیلترینگ  و ارز و طال قیمت تغییرات علت روند می 

 زا بازدید  نمودیم برخورد که دیگری جالب نکته به سایت این بررسی زمان در. نمایند می

 . است شده انجام هم امریکا و انگلیس های کشور ازسمت ایران از غیر به ها پیوند سایت

 

 نکات منفی  سایت:

  

 و یدنما می کسب  شده فیلتر های سایت و صفحات بوسیله را خود بازدید سایت این 

 باشد نمی دارا را آن به مربوط های بحث و سئو بمنظور بازدیدی هیچ

 ینم فروش به محصولی یا و نماید نمی ارائه دهنده آموزش و مفید مطالب سایت این 

 .رساند

  دستور CSS در بایست می که صورتی در گردیده تعریف و ساخته سایت داخل در 

 . باشد داشته جای خارجی فایل یک

 زبان به شده نوشته های وکد و ها دستور در HTML است هایی خطا دارای 

 کی برای موضوع این که شود می داده نشان بزرگی تصاویر سایت این اول صفحه در 

 . آید می حساب به منفی نمره دایرکتوری وب سایت یک یا و مرجع سایت
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 نموده تعبیه آن در را منو که باشد می موجود رنگ مشکی نوار یک سایت باالی در 

 یم مشکل را ها سایت به دسترسی و باشند می شوند باز صورت به ها منو انداین

 .نماید

  

 سایت سازمان سنجش .7

 انایر های سایت بازدیدترین پر از یکی سایت این. داریم آشنایی سایت این با ما از برخی

 و خبارا که باشد می سایتی تنها اینکه علت به فهمید را محبوبیت این دلیل میتوان راحتی

 از یکی کنکور و گذارد می داوطلبان دست در را ها آزمون سایر و کنکور به مربوط اطالعات

 .باشد می ها ایرانی ما های چالش مهمترین

 

 آنالیز آماری سایت سنجش

 

 ایران قرار دارد. 14دنیا و رتبه   00610این سایت د رحال حاضر در رتبه 

 رکارب هر و است مستقیم صورت به و جستجو موتورهای طریق از سایت بازدید بیشترین

 نسبت سایت سرعت همچنین. است مناسبی آمار که ماند می سایت روی بر دقیقه 1 حدود

 یلدل به البته. است برخوردار مناسبی سرعت از و است باال بسیار ایرانی های سایت به

 رد قطعا دارد بازدیدکننده نظر از خاصی های پیک زمان طول در سنجش سازمان سایت اینکه

 جنتای که مواقعی مانند شد خواهد سرعت افت دچار کند پیدا افزایش آن بازدید که صورتی

 ...و شود می اعالم کنکور

 %12 سایت پرش نرخ و کند می مشاهده را سایت این از صفحه 1 متوسط طول به کاربر هر

 به ددارن مناسب بازدید سایت از هایی زیردامنه بیشترین. است قبولی قابل آمار که است

 . هستند request.sanjesh.org و srv2000.sanjesh.org ، result.sanjesh.org: ترتیب
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 ینا که کلماتی بیشترین و دارند مناسبی وضعیت امنیت نظر از سنجش سایت سرورهای

 و sanjesh سنجش، سازمان سنجش،:  مانند کلماتی گیرد می بازدید آنها طریق از سایت

sanjesh.org سال 14 تا 41 و 24 تا 09 سنی رده در نیز سایت مخاطبین بیشترین. هستند 

 باشند می آنها اولیای و کنکور کنندگان شرکت شامل احتماال که هستند

 

 :سازمان سنجش نکات مثبت سایت

 بمناس کاربر سادگی جهت از آنها بندی طبقه و سایت های اطالعیه و مطالب بندی گروه 

 . است کاسته آن پیچیدگی از کمی و رسد می نظر به

 است مناسب آن کدنویسی و است سئو اصول با مطالب زیادی حدود تا قالب طراحی. 

 مانند تکنیکهائی از استفاده و کاربر راحتی ajax و jquery : 

  

 :سازمان سنجش نکات منفی سایت

 نویم رنگبندی و رسد می نظر به فانتزی دارد که ماهیتی خالف بر سایت قالب طراحی 

 دهش استفاده آن در زیادی رنگهای و نیست رسمی سایت یک مناسب آن راست سمت

 .است

 فحهص در البته است، نکرده فوق تکنیکهای از زیادی استفاده سنجش سازمان سایت 

 مناسبی ظاهر و است شده سازی پیاده jquery با که دارد وجود اسالیدشو سایت اول

 .دارد

 نندما اطالعاتی به دسترسی مدل همچنین و صفحات راست سمت در مرتبط پیوندهای 

 .کند می سردرگم را کاربر و نیست راحت آزمونها نتایج

 مانند تکنیکهائی css sprite است نشده استفاده سایت این در که. 

 باشد نمی سایت نقشه متا، توضیحات متا، کلیدی کلمات دارای سایت این. 
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 سایت ایران ناز .8

 یمختلف های زمینه در که میباشد آموزشی و سرگرمی و تفریحی سایت یک ناز ایران سایت

 ستا توانسته که میباشد ایرانی طرفداری پر های سایت از ناز پارس سایت. میکند فعالیت

 .نمایید جلب را مخاطبان نظر

 

 سایت ایران ناز: آنالیز آماری

 40229( : جهان) الکسا در سایت کنونی رتبه

 001( : ایران) الکسا در سایت کنونی رتبه

 2:  گوگل رنک پیج

 %96:  جهانی سئو امتیاز

 لینک 1611 حدود:  لینک بک تعداد

 سال 1 حدودا:  دامنه عمر

 ایران:  سرور محل

 است بد که %11.61:  ارزش بی محتوای رتبه

 سایت نوع این برای که 1.18:  روز در نفر هر ازای به سایت صفحات از متوسط بازدید میزان

 است خوب

 سایت نوع این برای که 4318 حدود:  روز طول در سایت در نفر هر حضور متوسط میزان

 است خوب بسیار

 11 حدودا:  فیسبوک محبوبیت میران

 116 حدودا:  پالس گوگل محبوبیت میزان

 11 حدودا:  تویتر محبوبیت میزان
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 نکات مثبت سایت ایران ناز

 

 قدرتمند پالگین از استفاده با سایت این مپ سایت yoast بسیار که است شده ساخته 

 .است بهینه گوگل برای

 محبوب گوگل نزد هنوز و است کارآمد حال عین در و ساده سایت این قالب کدنویسی 

 .شود می شمرده

 هم ها آن حجم و است شده داده قرار مناسبی های جایگاه در سایت این در تبلیغات 

  است بهینه شد بررسی که جایی تا

 مهم تگ شامل همگی سایت این اول صفحه اخبار تصاویر alt بود بهتر البته و هستند 

 و کردند می استفاده خبر مهم کلیدی کلمات از alt تگ در عنوان از استفاده جای به

 .دادند می قرار title تگ در را عنوان

 تگ description کلیدی عبارات حاوی و است شده پر دقیق و خوب بسیار آن 

 .است پرطرفدار

 نکات منفی سایت ایران ناز

 

 اتروب از استفاده با و اتوماتیک صورت به سایت این در کلیدی کلمات تولید بحث 

 دیکلی کلمات باشد داشته تواند می مورد این که ضرری به توجه با و شود می انجام

 .شوند نمی لینک و هستند سورس در فقط

 تگ مورد در keywords عامیانه خیلی!  بد نه و است خوب نه گفت توان می سایت این 

 .است نبوده آن پشت سئو بحث اصال و است شده پر

 

 یکاتومات نیز ها ان اما باشد بهتر خیلی توانست می سایت این داخلی صفحات آدرس 

 نشده بهینه استفاده آن از است نصب سایت این در yoast پالگین اینکه با و هستند

 .است
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 فقط واقع در.است بد بسیار هم سایت این در داخلی های لینک از استفاده وضعیت 

 گونه آن h مهم های تگ از و است شده استفاده مرتبط مطالب از اتوماتیک صورت به

 .اند نبرده بهره باید که

 از که سایت این کل در cms سئو در بسیاری های ضعف کند می استفاده وردپرس 

 .دارد

 ارزشمند بسیار پالگین yoast استفاده درست آن از اما است نصب سایت این روی بر 

 این که دهد می قرار محتوا فقط و کرده نصب قالب یک مدیر واقع در.است نشده

 .اند شده کپی دیگر های سایت از اکثرا محتوا

 

 جمع بندی:

 افیکتر این محتواست کننده کپی حجم این در که سایت یک چطور که سوال این به پاسخ حاال

 : دارد را خوب

 را یخوب محتوای هم اآلن بعضا و است نبوده گونه این ابتدا از سایت این که کنید دقت اوال

 (!نه ، واقعی معنای به تولید البته) کند می تولید

 کند می عوض را مطالب عنوان مثال. دهد می قرار مدنظر را نکات سری یک هم کپی در ثانیا

 .برد می دست محتوا در نظر به اوقات برخی و

 سانیر بروز در سبب همین به و است بوده خوب بسیار سایت این به گوگل اولیه نگاه ثالثا

 .نشد آنچنانی جریمه سایت این گوگل مگسخوار مرغ الگوریتم
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 soft98سایت  .9

 

 ردنآو دست به برای همواره المللی بین های تحریم دلیل به ایران، در کامپیوتر ظهور زمان از

 که آورم می خاطر به را زمانی. ایم بوده رو به رو بسیاری مشکالت با مختلف افزارهای نرم

 .تیمگذاش می سر پشت باید را هایی سختی چه افزارها نرم ترین ابتدایی به دسترسی برای

 بود می هم اگر و نداشت وجود جدید افزارهای نرم دانلود و رسانی اطالع برای مرجعی هیچ

 ایجاد ای وقفه صورتیکه در تا نشستیم می انتظار به باید ها ساعت آپ دایال اینترنت لطف به

 .شدیم می نظر مورد فایل دانلود به موفق شد، نمی

 منابع هب دسترسی سرعت اینترنتی های سرویس بهبود و ایران در تکنولوژی پیشرفت با اما

 امروزه اند، داده انجام داخلی و خارجی های کننده کرک که هایی فعالیت با و شد بیشتر

 .گیرد می صورت آسانی به مختلف های سایت وب طریق از افزاری نرم نوع هر به دسترسی

 در خوبی جایگاه گذشته سال چند طی که است هایی تیم از یکی ،89 سافت افزار نرم مرجع

 سایت یک که 89 سافت سایت تحلیل به دارم قصد حاال و است آورده دست به زمینه این

 .بپردازم آید، می حساب به رایگان افزار نرم دانلود

 

 :soft98سایت  آنالیز آماری

 20484(: جهان) الکسا در سایت کنونی رتبه

 48(: ایران) الکسا در سایت کنونی رتبه

 2: گوگل رنک پیج

 %88: جهانی سئو امتیاز

 1111 حدود: لینک بک تعداد

 سال 1 از بیش: دامنه عمر

 ایران: سرور محل
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 .است بد خیلی که 61/12: ارزش بی محتوای رتبه

 .باشد بهتر تواند می که 41/2: روز در نفر هر ازای به سایت صفحات از متوسط بازدید میزان

 .است خوب که 2311: روز طول در سایت در نفر هر حضور متوسط میزان

 2141: فیسبوک محبوبیت میزان

 101: پالس گوگل محبوبیت میزان

 0411 حدود: توییتر محبوبیت میزان

 1: اینستاگرام محبوبیت میزان

 1: تلگرام محبوبیت میزان

 1: آپارات محبوبیت میزان

 

 :soft98 مثبت سایتنکات 

 توصیه است نشده استفاده ال ام تی اچ قدیمی و منسوخ های تگ از HTML 

 بارگزاری کند نمی استفاده تنیده هم در جداول از سایت این 

 داخل در خطی درون های استایل HTML شودسند نمی مشاهده سایت 

 برد می بهره اس اس سی های فایل از کمی تعداد از سایت این 

 برد می بهره اسکریپت جاوا فایل کمی تعداد از سایت این 

 برد می بهره زیپ جی از سایت این. 
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 سایت بامیلو .11

 

 انتخاب ایران در اینترنت راکت اینترنتی فعالیت برای سامور برادران که است برندی امیلوب

 سراغ به سریع خیلی ذیل در … پوشاندند عمل جامع انتخاب این به 2104 سال در و کرده

 هستیم آن عاشق من هم و شما هم که رسیم می بخشی به ان از پس و رویم می تحلیل آمار

 (!! است شده ماه،بامیلو 11 از کمتر طی در ، بامیلو چرا شد خواهیم متوجه هم با جاییکه)

 

 سایت بامیلو  آماری اطالعات

 00241( : جهان) الکسا در سایت کنونی رتبه

 08( : ایران) الکسا در سایت کنونی رتبه

 N/A :گوگل رنک پیج

 %11:  جهانی سئو امتیاز

 لینک 1111 حدود:  لینک بک تعداد

 سال 2 از بیش:  دامنه عمر

 آمریکا:  سرور محل

 است بد که %46:  ارزش بی محتوای رتبه

 است بد که 4.11:  روز در نفر هر ازای به سایت صفحات از متوسط بازدید میزان

 است بد که دقیقه 4304 حدود:  روز طول در سایت در نفر هر حضور متوسط میزان

 824:  فیسبوک محبوبیت میران

 16:  پالس گوگل محبوبیت میزان

 1:  توییتر محبوبیت میزان
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 :بامیلو نکات مثبت سایت

 

 انگیز شگفت بسیار های تخفیف 

 رایگان صورت به کاال روزه 11 بازگشت 

 مارکتینگ ایمیل 

 کاال هر تحویل زمان دقیق بودن مشخص 

 سریع آنالین سفارش ثبت 

 آن نوع انتخاب به توجه با کاال عکس تغییر 

 هماهنگ طور به فروشنده چند از کاال سفارش امکان 

 سفارش ثبت هنگام در سریع نام ثبت 

 ساعته 24 آنالین پشتیبانی 

 تومان هزار 11 باالی سفارشات برای کشور سراسر به رایگان ارسال 

 تبلت و هوشمند موبایل مخصوص افزار نرم 

 

 :بامیلو نکات منفی سایت

 مناسب نا کاربری تجربه 

 اصلی صفحه حد از بیش شلوغی 

 زیاد فروشندگان به توجه با زیاد مشکالت بروز 

 اینترنتی های فروشگاه در متفاوت خالقیت و نوآوری نداشتن 

 سایت روی از موجود نا محصوالت کردن پاک! 

 ای لحظه تخفیف سیستم هیچگونه نبود 

 مشتری وفاداری سیستم نداشتن 

 (آپ پاپ) استاندارد غیر تبلیغاتی روشهای از استفاده 
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 جمع بندی:

 بازار اول حتی و دوم جایگاه کوتاهی مدت در کرد سعی خیلی بامیلو اینترنتی فروشگاه

 .دش متحمل را بسیاری هزینه هدف این به رسیدن برای و بگیرد بدست را ایران اینترنتی

 کنار رد نیز را بامیلو اسم توانید می است کرده تجربه را آنالین خرید که ایرانی هر از اکنون

 خود هتجرب اولین که بود آن مرز و حد بی های تخفیف با بامیلو طرفداران! بشنوید کاال دیجی

 .کردند کسب بامیلو از خرید در را

 پیاده ایران در ای العاده فوق طرز به را Black Friday سیاه جمعه جهانی های تخفیف بامیلو

 منتشر خود سایت وب در 2101 سال جمعه آخرین در را زیادی بسیار های تخفیف و کرد سازی

 .کرد

 لیغاتتب با آن از زیادی بخش که هرچند) سایت این باالی بازدید به توجه با و اساس همین بر

 در شده ارائه محصوالت حد از بیش تنوع همچنین و( شود می هدایت سایت به آپ پاپ

 .دهیم می بامیلو به را 2 رتبه بامیلو،

 

 دیجی کاال:سایت  .11

 فروش زمینه در ایرانی سایت وب ترین موفق ، برخی گفته به که سایتی وب ، کاال دیجی

 بازار درصد ۵ حدود سایت وب این که کند می حکایت این از ها شنیده ، است اینترنتی

 و موبایل بازار در ساله چند این در که جالبی نکته ، است داده اختصاص خود به را دیجیتال

 خرید به حتی که افرادی از بسیاری که است این است آمده وجود به ایران تاپ لپ

 یها مدل ، کنند می مراجعه سایت این به بازار در حضور از قبل ندارند اعتقادی اینترنتی

 نای کاربران منفی یا مثبت نظرات و کنند می بررسی را خواهند می که دستگاهی مختلف

 .خوانند می را سایت
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 آماری سایت دیجی کاالآنالیز 

 121( : جهان) الکسا در سایت کنونی رتبه

 1( : ایران) الکسا در سایت کنونی رتبه

 1:  گوگل رنک پیج

 %66:  جهانی سئو امتیاز

 لینک 010164 حدود:  لینک بک تعداد

 سال 1 حدودا:  دامنه عمر

 ایران:  سرور محل

 است عالی که %09.1:  ارزش بی محتوای رتبه

 است عالی که 1:  روز در نفر هر ازای به سایت صفحات از متوسط بازدید میزان

 است عالی که دقیقه 01 حدود:  روز طول در سایت در نفر هر حضور متوسط میزان

 118 حدودا:  فیسبوک محبوبیت میران

 210 حدودا:  پالس گوگل محبوبیت میزان

 098 حدودا:  تویتر محبوبیت میزان

 

 دیجی کاالمثبت سایت نکات 

 

 اعثب موضوع همین و برخوردارند مناسبی گرافیک از شده استفاده بنرهای و تصاویر 

 . است شده سایت شدن زیبا

 اردد آنها اطالعات به بستگی اینترنتی های سایت وب زیبایی از مهمی بخش واقع در 

 .است داده انجام را الزم دقت نظر این از کاال دیجی که
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 یویژگ از یکی کاربران نیاز اساس بر سایت مختلف های بخش در جستجو و تفکیک 

 .است سایت این مناسب های

 است مناسب قالب کدنویسی 

 

 ی کاال:منفی سایت دیجکات ن

 دارد مشکل صفحات بعضی در آن قالب نویسی کد . 

 از صفحات از برخی در و نیست مناسب سایت معماری و دهی آدرس ajax ای گونه به 

 وجهت نکته این به باید همواره البته. زند می ضرر سایت سئو به که شده استفاده

 کننده بازدید برای کار سادگی فدای سایت سئو است الزم مواقع برخی که داشت

 جای به یعنی شده، عمل برعکس محصول صفحه مثل صفحات برخی در البته! شود

 ئوس برای تا شود می رفرش صفحه دارد ضرر سایت سئو برای که آجاکس از استفاده

 وسئ سایت مدیران نظر از که دهد می نشان موضوع این. نیاید پیش مشکلی سایت

 .دارد زیادی اهمیت

 نیست جالبی کار که شده جدول از زیادی استفاده نیز صفحات از برخی در. 

 ودموج که محصوالتی و نیست مناسب جستجو از برخی در محصوالت نمایش ترتیب 

 .دهد می نمایش لیست ابتدای در را نیستند

 :بندی جمع

 قعیتوا. است دیجیتال محصوالت فروش برای اینترنت در شده شناخته برند یک کاال دیجی

. کند نمی خرید آن از سایت یک به مراجعه اولین در اینترنتی خریدار هیچ که است این

 دقیق اطالعات و آمار دادن قرار با و اند کرده درک را نکته این خوبی به کاال دیجی مدیران

 ایسهمق هم با را مختلف محصوالت که کنند می سایت بینندگان به را کمک این محصوالت از

 وبخ فروشگاه یک آنکه از بیش کاال دیجی. کنند شناسایی را آنها قوت و ضعف نقاط و کرده

 عثبا موضوع همین و است مختلف محصوالت مورد در اطالعات کسب برای خوبی مکان باشد،

 .است شده آن موفقیت
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 برترین هاسایت  .12

 

 هدف ایستاده، خودش پای روی سالگی پنج در که امروز تا شد متولد «ها برترین» که روزی

 نایغ از تنوع، و رنگارنگی عین در که بوده تحلیلی و خبری ای بسته ی ارائه گیری، شکل از

 گیزند بهتر چگونه از بهتری شکل ای رسانه های جنجال از دور به و باشد برخوردار محتوایی

 یمند بهره کنار در زندگی سبک قالب در متنوع های بسته. کند ارائه مخاطب برای را کردن

 کاربری با هایی سایت به مراجعه از را ها برترین ی خواننده گوناگون، های حوزه در اخبار از

 و افراد دار وام نه و است سازی موج دنبال به نه ها برترین. کند می نیاز بی گوناگون های

 در است مخاطب زمان سازی بهینه پی در وقت کمبود ی زمانه در ها برترین هاست، جریان

 هب و پایگاه دریک را محتوایی گوناگون اشکال به دستیابی امکان ها برترین مخاطب واقع

 .دارد یکجا صورت

 

 ها نبرتری موبایل، های اپلیکیشن و سایت وب مطالب و اخبار از ماهیانه بازدید میلیون 111

 .است داده قرار کشور دیجیتال رسانه ترین بازدید پر افتخار پر جایگاه در را

 

 ماریآاطالعات 

 20601( : جهان) الکسا در سایت کنونی رتبه

 14( : ایران) الکسا در سایت کنونی رتبه

 %11.1:  جهانی سئو امتیاز

 لینک010616  حدود:  لینک بک تعداد

 سال 1 حدودا:  دامنه عمر

 ایران:  سرور محل
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 است 1.21:  روز در نفر هر ازای به سایت صفحات از متوسط بازدید میزان

 است دقیقه 4328  حدود:  روز طول در سایت در نفر هر حضور متوسط میزان

 

 مثبت سایت برترین ها:نکات 

 ،خصوصیت دارای هاتگ تمامی عالی alt هستند. 

 ،است شده تعریف ایراد بدون سایتوب آدرس عالی. 

 است موبایل برای موردنیاز هایاستایل دارای صفحه این. 

 جاوااسکریپت کد ،css،Thtml است شده فشرده. 

 دارد وجود خبرنامه اشتراک فرم. 

 ،پشتیبانی را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره ازامکان سایتوب عالی 

 .کندمی

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از سایتوب در عالی. 

 

 منفی سایت برترین ها:کات ن

 شده است.ن استفاده صفحه این در یافتهساخت هایتگ از 

 .است نشده سازیبهینه موبایل روی نمایش برای سایتوب این متاسفانه 

 مپسایت XML است نشده تعریف. 

 است شده استفاده تگ روی مستقیم هایاستایل از شما سایتوب در بد، خیلی 

 فایل( ۲۱) زیادی تعداد از شما بد، خیلی CSS ایدکرده استفاده 

 ایدکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( ۲۱) زیادی تعداد از شما بد، خیلی 


