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 سایت برتر داستان 01معرفی 

 

 کتاب سازسایت  .0

 

 سایتی شامل انواع رمان های ودانلود کتاب های صوتی رمان در موضوعات مختلف 

 18881رتبه در ایران  1129211رتبه جهانی سایت 

 ثانیه 59189  : سایت بارگزاری زمان

 

 :سایت کتاب ساز نکات مثبت سئو

 

 111 باال اسکریپت جاوا اسکریپت جاوا اجراء انداختن تعویق به 

 دستور بکارگیری از اجتناب CSS@Import CSS 111 متوسط 

 قابلیت سازی فعال Keep-Alive 111 باال سرور 

 دستور بکارگیری از اجتناب CSS@Import CSS 111 متوسط 

 111 باال محتوا مسیرها تغییر نمودن حداقل 

 بکارگیری عدم character set متاتگ در ها 

 

 رمانکدهسایت  .2

یکی از کامل ترین سایت ها درحوزه رمان وداستان و شعر می باشد که شامل انواع رمان ها 

 های رمان- کوتاه داستان -تخیلی رمان- طنز رمان -پلیسی رمان- عاشقانه از جمله رمان

 صوتی و..می باشد های داستان -صوتی
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 112151-ماه گذشته  1تغییرات د ر  5,1,8 ایران در رتبه 218,581 سایت جهانی تبهر

 ثانیه19911: سایت بارگزاری زمان

 

 نکات مثبت سئو سایت رمانکده: 

 

 51 باال اسکریپت جاوا اسکریپت جاوا اجراء انداختن تعویق به 

 82 باال تصاویر تصاویر سازی بهینه 

 بهبود Caching (کش )92 باال سرور مرورگر 

 قرارگیری ترتیب سازی بهینه CSS ها اسکریپت جاوا و CSS/92 باال جاوا 

 9 باال اسکریپت جاوا اسکریپت جاوا سازی کوچک, 

 یک تعریف Cache Validator 98 باال سرور 

 پاکسازی query string ثابت منابع از ها 

 

 

 یک رمانسایت  .3

 مختلف های رمان و ها داستان ارائه و تحریر زمینه در ایرانی معتبر سایت یک رمان یک

 ایج توانسته زمینه این در فعال دوستان همیاری و منان ایزد لطف به که کند می فعالیت

 زرو به روز و کند باز نویسی رمان و خوانی رمان عرصه به مند عالقه کاربران میان در را خود

 شما ارکن در است امید بیفزاید خویش محبوبیت بر تر جذاب های رمان ارائه و بیشتر توان با

 .بخشیم سرعت محبوبیت این بر بتوانیم

 

   ,,599- ماه گذشته 1تغییرات در  212,, ایران در رتبه 211,111 سایت جهانی رتبه

 ثانیه59,51: سایت بارگزاری زمان
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 :نکات مثبت سایت یک رمان

 

 111 باال محتوا سرور به ها درخواست تعداد کاهش 

 111 باال محتوا مختلف های میزبان از ها بارگذاری نمودن موازی 

 111 باال محتوا مسیرها تغییر نمودن حداقل 

 سازی کوچک HTML 111 باال محتوا 

 111 باال اسکریپت جاوا اسکریپت جاوا سازی کوچک 

 قراردادن CSS کد ابتدای در CSS 111 باال 

 سرآیند یک تعریف Vary Accept Encoding 111 باال سرور 

 سرآیند یک تعریف Vary Accept Encoding 

 

 

 کافه تک رمانسایت  .4

سایتی کامل باانواع رمان ها درموضوعات مختلف می باشد که شا میتوانید همه به صورت 

رایگان از بخش هایی از ان استفاده کنید وهم کتاب های مورد نظر خود راخریداری کنید 

انجمن سایت نیز میتوانید پیشنهاد دیگر دوستان و کاربران سایت را بشنوید و دربخش 

 درمورد کتاب ها ورمان هایی که مطالعه کردید به دیگرکاربران اطالع رسانی کنید.

 

 11,989- گذشته ماه 1 در تغییرات  28,181 ایران در رتبه821,811 سایت جهانی رتبه

 شده کسب سئو امتیاز2929 

 ثانیه928,: سایت زاریبارگ زمان
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 کافه داستانسایت  .5

 

 آثار ویژه به) داستانی ادبیات گسترش برای تالش هدف با 1191 شهریور در داستان کافه

 ادبیات جوان نویسندگان از گروهی همت به و بالقوه, و بالفعل مخاطبان بین در( ایرانی

 و داستان ترپررنگ حضور ها داستانیکافه ما منظور و مقصود. گردید اندازی راه داستانی

 به رسیدن برای و هاست خوانکتاب «خواست» و «خاطر» در داستانی آثار خالقان و رمان

 از. ایم کرده تمرکز مجازی پرنفوذ و روزبه هایشیوه و ابزار از گیری بهره بر مقصودمان,

 در و 1195 شهریور نیمه از و کرده منتشر مجازی نشریه شماره دوازده مان فعالیت ابتدای

 عرفیم و اندازی راه را «داستانکافه» سایت ,«داستانکافه» انتشار سالگرد دومین آستانه

 .ایم کرده

 

 ایم,دهکر تعریف خود برای که ماموریتی که بماند یادمان تا برگزیدیم را «داستانکافه» اسم

 گفتگویی .ایران داستانی ادبیات مترجمین و نویسندگان با گفتگو. گرددمی گفتگو محور حول

 هب بیشترشان معرفی گاه و روحشان ریزانعرق حاصل ترعمیق و بیشتر کاویدن قصد به

 یداکردنپ برای و یکدیگر بیشتر فهم برای گفتگو. اندمانده بالقوه هنوز شاید که مخاطبانی

 .مانداستانی ادبیات گسترش جهت موثر راهکارهای

  

 : سایت کافه داستانبررسی سئو 

  111859تغییرات در سه ماه گذشته  11818,5رتبه جهانی  

 8115تعداد لینک های داخلی 
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 کافه داستان:  نکات مثبت سئو سایت

 

 111 باال محتوا مختلف های میزبان از ها بارگذاری نمودن موازی 

 قراردادن CSS کد ابتدای در CSS 111 باال 

 111 باال محتوا سرور به ها درخواست تعداد کاهش 

 سازی کوچک HTML 111 باال محتوا 

 111 باال محتوا مسیرها تغییر نمودن حداقل 

 یک از منابع بکارگیری URL 111 باال محتوا پایدار 

 تصاویر به دهی ابعاد 

 

 :نکات منفی سئو سایت

 استاندارد باشد,تعداد می مجاز حد از بیش سایت عنوان در موجود های کاراکتر تعداد 

 .باشد می کاراکتر 11

 است نگرفته صورت وضعیت بررسی ,1, صفحه خطای 

 


