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زمانی ورد زبان بســیاری از تولیدکنندگان محتوا، 
سایت های خبری و خبرگزاری ها، الکسا بود. حتی 
بعضی از سازمان ها با استفاده از روش های مختلف، 
رتبه  خــود را در این ســایت افزایــش می دادند تا 
ارزشگذاری خود را بیشتر نشان دهند. با این حال، 
الکسا در اواخر سال 2021 اعالم کرد که این سایت 
در اول ماه مه 2022 به کار خود پایان می دهد. این 
ســایت در زمان موعود تعطیل و البته باعث نگرانی 
بعضی از کسانی شــد که مالک تأثیرگذاری خود را 
رتبه بندی الکسا می دانستند. طی مدتی که الکسا 
فعالیت می کرد، رتبه باالی یک سایت عاملی برای 
جذب تبلیغات و کسب درآمد بود. آگهی دهندگان 
هم وقتی تصمیم می گرفتند به یک ســایت آگهی 
بدهند، اول به الکسا مراجعه می کردند و رتبه سایت 
موردنظر را بررسی می کردند. شاید بتوان گفت الکسا 
در ایران بسیار شناخته شده تر از کشورهای دیگر بود. 
این در حالی است که روش های دیگری برای بررسی 
تأثیرگذاری یک سایت وجود دارد که اگرچه ممکن 
است کمی زمانبر باشد، اما مطمئن تر به نظر می رسد.

کاربردهای الکسا
الکسا در ایران، بیشتر مورد توجه سایت های خبری، 
خبرگزاری ها و اســتارت آپ ها بود. شاید مهم ترین 
کاری که الکســا انجام می داد این بود کــه با ارائه 
بسته های پولی، رتبه یک سایت را حدود 20درصد 

افزایش می داد.
پوریا آسترکی، تحلیلگر شــبکه های اجتماعی در 
گفت وگو با همشــهری، با بیان اینکــه روش های 
مختلفی برای بهبــود رتبه یک ســایت و نمایش 
غیرواقعی ترافیک و تعداد کاربــران وجود دارد، به 

کاربردهای افزایش رتبه اشاره می کند.
آسترکی عمده کاربرد الکسا را در مورد خبرگزاری ها 
و سایت های محتوایی می داند که با بهبود رتبه، سعی 

در افزایش تعرفه تبلیغات خود داشتند.
به گفته او »کاربرد دیگر الکسا برای استارت آپ ها بود. 
آنها وقتی می خواســتند ارزشگذاری خود را بیشتر 
نشان دهند، یک ترافیک مجازی ایجاد می کردند و 

به این ترتیب رتبه خود را افزایش می دادند.«

اثر منفی الکسا
این در حالی بــود که تمرکز بر الکســا از ســوی 
اکوسیستم تجاری در وب فارســی و کسانی که در 
مورد یک سایت می خواستند قضاوت کنند، منتج 
به دریافت داده های واقعی نمی شد. از سوی دیگر، 
رتبه الکسا برای کسانی که می خواستند یک پروژه 
مارکتینگ، ســئو یا تولید محتوا انجــام دهند، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
تحلیلگر شــبکه های اجتماعی این اتفاق را منفی 
ارزیابی می کند و می گوید: »به این ترتیب، سایت ها و 
تولیدکنندگانی که محتوای بهتری تولید می کردند، 
به محتوای آنها ارج گذاشته نمی شد. همچنین اگر 
کسی محصول بهتری تولید می کرد یا استارت آپ 
بهتری داشت، در مقایسه با رقبای رتبه دار در الکسا، 

کمتر مورد توجه قرا می گرفت.«
آسترکی با اشاره به اینکه تعداد بازدیدکننده در وب 
از اهمیت باالیی برخوردار است، در عین حال معتقد 
است که این اهمیت تا جایی ارزش دارد که عوامل 
بهتری برای ســنجش وجود نداشته باشد. به گفته 
آســترکی، با این حال »این فاکتورهای ســنجش 
سال هاســت که وجود دارد و ازجملــه می توان به 

 )Moz(اشاره کرد که با ابزار ماز )DA(دامین آتوریتی
سنجیده می شود.«

روش های بررسی تأثیرگذاری
هم صاحبان سایت ها و هم کاربران و مشتریان باید 
به این موضوع توجه کنند که لزومــا تعداد بازدید 

به معنای تأثیرگذاری یک سایت نیست.
کارشــناس فضای مجــازی یکــی از فاکتورهای 
»تأثیرگذاری« را تعــداد نظرات)comment( یک 
پست می داند که به نســبت تعداد بازدیدها مهم تر 
است. به گفته آســترکی »این فاکتور نشان دهنده 
مشارکت و صرف وقت کاربر برای آن محتواست و در 
نتیجه به معنای اهمیت آن محتوا برای کاربر است.«

او همچنین یکی دیگر از ســنجه های مهم را میزان 
به اشــتراک گذاری آن محتوا یا خبر در شبکه های 

اجتماعی می داند.
تحلیلگر شبکه های اجتماعی این فاکتورها را بسیار 
مهم تر از تعــداد بازدید می دانــد؛ چراکه تقلب در 
تعداد بازدیدها بســیار ساده اســت. هرچند در به 
اشتراک گذاری و کامنت گذاری هم می شود تقلب 

کرد، اما در کل اینها سنجه های مهم تری هستند.

به عبارت دیگر، اگر ســایت های خبری می خواهند 
تأثیرگذار باشــند، باید به افزایش تعامــل با کاربر 
فکر کنند و این تعامل هم، درنظــر دادن کاربر و به 
اشتراک گذاری لینک خبر در شبکه های اجتماعی 
مشخص می شود. او به این ترتیب نتیجه می گیرد که 
»اگر ابزارهایی وجود داشته باشد که این فاکتورها 

را بتوانیم اندازه گیری کنیم، از الکسا بهتر است.«

سایت های جایگزین
با نبود الکســا، اکنــون فرصتی برای ســایت های 
تخصصی ایجاد می شــود که برای جذب تبلیغات 
تخصصــی اقــدام کنند تــا تبلیغــات تخصصی 
به ســمت ســایت های عمومی که در الکسا رتبه 
باالیی داشــتند، نرود. با این حال، اکنون چند ابزار 
 جایگزین وجــود دارد که از میان آنهــا می توان به

Google Analytics اشــاره کــرد کــه ترافیک 
ارگانیک با غیرارگانیک را مقایسه و ترافیک مخرب 
را شناسایی می کند. همچنین با استفاده از این ابزار 
امکان مشاهده صفحات پربازدید وجود دارد. عالوه 
بر این، Google Search Console رتبه کلمات 

کلیدی و مشکالت یک سایت را نمایش می دهد.

پایان موج سواری با الکسا
با تعطیلی الکسا حاال جا برای ابزارهای دقیق تر باز شده است. تأثیرگذاری یک سایت دیگر تنها محدود به تعداد بازدید نیست

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

اینترنت ماهواره ای با قابلیت سفر 
استارلینک که هم اکنون تنها سرویس اینترنت ماهواره ای در 
حال فعالیت به حساب می آید قابلیت جدیدی را برای نقل و 

انتقال سرویس معرفی کرده است.
به گزارش تک کرانچ، این شرکت فناوری سرویس اینترنت 
خود را با ویژگی حمل پذیری )Portability( معرفی کرده 
که به وسیله آن کاربران می توانند حتی در سفرهای خود نیز 

به اینترنت ماهواره ای دسترسی داشته باشند.
مشــترکان این شــرکت برای اســتفاده از این خصوصیت 
باید هزینه جداگانه ای به صورت ماهانــه پرداخت کنند. با 
پرداخت این حق اشتراک کاربران می توانند دیش یا به قول 
استارلینک ترمینال دریافت ماهواره خود را در هر نقطه ای 

جابه جا کنند.

برای اســتفاده از قابلیت حمل پذیری سرویس استارلینک، 
کاربران باید 25دالر اضافه در ماه پرداخت کنند. این هزینه 
در کنار اشــتراک ســرویس معمولی دریافت می شود که 
اســپیس ایکس اخیرا آن را به 110دالر در ماه افزایش داده 

بود. همچنین دیش این سرویس هم 599دالر قیمت دارد.
ایالن ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس و ثروتمندترین فرد 
جهان هم در پاسخ به یکی از مشترکان سرویس استارلینک 
 ،)RV(در توییتر گفت: »استارلینک برای خودروهای کاروان

کمپینگ یا هر فعالیتی دور از شهرها عالی است.«
اینترنت ماهواره ای استارلینک می تواند در مناطقی که حتی 
موبایل ها آنتن نمی دهند و شبکه هایشان در دسترس نیست 
سرعت باالیی را برای دسترس به شبکه جهانی فراهم کنند.

این ویژگی تنها زمانی در دسترس است که کاربران در همان 
قاره ای باشند که هنگام ثبت نام آدرس آن را اعالم کرده اند. 
استارلینک به مشتریان خود اعالم کرده اگر بیش از 2ماه از 
سرویس خود در کشور دیگری استفاده می کنند، باید آدرس 

ثبت شده خود را تغییر دهند.
ایالن ماســک اخیرا در توییتر خود از قابلیتی گفته بود که 
برق تجهیزات اینترنت ماهواره ای را از فندک خودرو تامین 
می کند. به گفته او در آینده می توان از این رویکرد کم مصرف 
برای ارائه ســرویس اینترنت ماهواره ای در ســفر استفاده 
کرد. البته برای اســتفاده از این اینترنت در سفر باید دیش 
آن به صورت کامل روی خودرو نصب شود و به همین خاطر 

بیشتر مناسب خودروهای کمپینگ به حساب می آید. 

 ارسال فایل های ۲گیگابایتی
در آپدیت واتساپ 

واتساپ هر چند یکی از پیام رسان های پراستفاده در جهان 
است، اما هیچ وقت در مقابل پیام رسان هایی مانند تلگرام 
حرفی برای گفتن نداشــته است. شــرکت متا)فیسبوک 
سابق( اما تالش دارد با اضافه کردن امکانات جدیدی، نظر 
کاربران را نســبت به  خود عوض کند. پس از آنکه قابلیت 
اســتفاده روی ۴دســتگاه بدون اجبار اتصــال موبایل به 
اینترنت فراهم شد، حاال این پیام رسان از 3 قابلیت واکنش 
به پیام ها با ایموجی، ارســال فایل هایی با حداکثر حجم 
2گیگابایــت و اضافه کردن کاربران بیشــتری به گروه ها 

رونمایی کرده است.
به گزارش ورج، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا در اینستاگرام 
اعالم کرده که واکنش با ایموجی به پیام ها از مرحله آزمایشی 
خارج شــده و به تدریج با آپدیت واتســاپ همــه کاربران 

می توانند از این قابلیت جدید استفاده کنند. 
همچنین این شرکت در یک جهش بزرگ، محدودیت ارسال 
فایل را که پیش از این تنها 100مگابایت بود به 2گیگابایت 

افزایش داده است که خبر مهمی به حساب می آید. 

پرنده در شانزدهمین دوره مسابقات 
ربــوکاپ ایــران آزاد ۱۴۰۱ شــرکت 
کرده اند تــا توانمندی آنها بــرای امداد 
و نجــات ســنجیده شــود. در لیــگ 
روبات هــای پرنــده، روبات هــا بایــد 
به صــورت هوشــمند و خــودکار از یک 
صفحه متحــرک بلند شــوند و بتوانند 

در هوا معلق بمانند.
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شــرکت آلمانــی فولکــس واگــن و 
شــرکای آن ۱۰ میلیــارد یــورو بــرای 
ســاخت خودروهــای برقی و باتــری در 
اســپانیا ســرمایه گذاری خواهنــد کرد 
که ۳ میلیــارد یورو بیشــتر از آن چیزی 

است که قبالً تعهد کرده بودند.
این شرکت همچنین قرارداد مشارکتی 
بــا بزرگ تریــن شــرکت بــرق اســپانیا 
ایبــردروال امضــا کــرده تــا یــک پــارک 
خورشیدی برای تأمین بخشی از انرژی 
کارخانه تولیــد باتــری در ســاگونتو در 

نزدیکی والنسیا تأسیس شود.
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