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 مقدمه:

وطَر ها ًیس در چٌذ سال اخیر از . دًیاي وسة ٍ وار تِ ضذت دچار تغییر ٍ تحَل ضذُ است تا تَسعِ فٌاٍري ّاي هثتٌی تر ٍب

رضذ چطوگیر ووی ٍ تعضاً ویفی سایت ّاي ایٌترًتی تی ًصیة ًثَدُ است ٍ تالش ّاي صَرت گرفتِ از سَي سازهاى ّا ٍ 

 .ضروت ّاي دٍلتی ٍ خصَصی هٌجر تِ ظَْر سایت ّاي تسیاري ضذُ است

زهاًی هی تَاًٌذ خَد را در سغح التصادي اعویٌاى تخطی لرار دٌّذ وِ از تازدیذوٌٌذگاى ٍ وارتراى ٍ لاتل تَجْی سایت ّا 

ترخَردار تاضٌذ. تراي ایي وار هذیر سایت سعی هی وٌذ هغالعِ ٍ تحمیك گستردُ اي تر رٍي عَاهل ٍ اتسارّاي افسایص دٌّذُ 

 تعذاد وارتراى سایت اًجام دّذ

ّا ٍ راّىارّایی وِ ووه تسیار زیادي تراي تْتر ضذى فرآیٌذ هذیریت ٍب سایت ّا هی وٌذ استفادُ از گسارش ّا یىی از رٍش 

ٍ تحلیل ّاي آهاري است. هذیراى سایت ّا ٍ هذیراى تازایاتی ضروت ّا تا استفادُ از گسارش ّاي تِ دست آهذُ از فعالیت 

ٍ تاثیر فعالیت ّاي خَد پیذا وٌٌذ ٍ از ایي عریك ًماط ضعف ٍ لَت سایت ایٌترًتی هی تَاًٌذ ضٌاخت خَتی از هَلعیت 

سایت را تِ راحتی ضٌاسایی ٍ تراي حل ٍ تمَیت آًْا تغییرات الزم را در سایت اعوال ًوایٌذ ٍ تِ ترًاهِ ّاي آیٌذُ ٍ حتی 

 استراتژي ّاي سایت جْت تثخطٌذ

یذي تراي تْیِ گسارش ّاي آهاري در لالة ّاي هختلف عذدي، هتٌی، ًرم افسارّاي آهارگیري هثتٌی تر ٍب اتسارّاي ًسثتاً جذ

گرافیىی ّستٌذ. ٍیژگی ایي ًرم افسارّاي ایي است وِ تْرُ گیري از آًْا ًیاز تِ تخصص زیادي ًذارد ٍ تا اعالعات هختصري 

 .هی تَاى آهار ارائِ ضذُ را دریافت ٍ ًسثت تِ ضرایظ هختلف تحلیل ورد
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 خصًصیات : 

 ٍ واهال فارسی آهارگیر تِ صَرت زًذُ ٍ داراي ایٌترفیس زیثا ٍ وارآهذ -5

 از هَتَر ّاي جستجَ ًوایص ٍرٍدي ّا -6

 رًوایص تازدیذوٌٌذگاى تر اساس وطَ -7

 تحلیل هرٍرگر ایٌترًتی وارتراى -8

 ًوایص هیاًگیي ٍرٍدي در ّر ساعت -9

 دٌّذگاى خریي لیٌهآًوایص  -:

 ّا صفحِ در زهاى استفادُ از ایي سرٍیسگساري رسرعت تا -;

 لاتل فْن تاضِ ٍ تِ زتاى فارسی تراي ّوِ راحتی وِ تِسادگی استفادُ از ایي آهارّا  ->

 < واهل آهاري خصَصیات -=

م لیٌه ضوا اّا ٍ یا ایٌىِ از وذ هراجعِ وٌٌذُ ، ضْر، وطَر ٍ ساعت تازدیذ توامارایِ دٌّذُ ایٌترًت، هرٍرگر، سیستن عاهل، ipًوایص 

 تیطتر استفادُ وردى

  گیردلرار  ضوا ًیازي ًیست تا لَگَي ایي سیستن در سایت -51

 اهٌیت در وٌار سادگی ٍ استفادُ راحت -55

 تحلیل آهار تِ صَرت گرافیىی -56

 دلت فَق العادُ  -57

 وارتر ّر تعذادٍ هرتثظ تا سایت اصلی  سایت دى ّر تعذاداهىاى افسٍ -58

 تِ ایویل   pdfلاتلیت  ارسال گسارضات رٍزاًِ ، ّفتگی ، هاّیاًِ تِ صَرت -59

 ٍ دیتاي آهار ًیس در دیتا تیس ضوا رخیرُ هی ضَد. توام فایلْاي ًصثی ّن در فضاي خَدتاى ًصة هیطَد -:5

 ّر گسارش تِ صَرت دلخَاُ تراي تازدیذ وٌٌذگاى ٍب سایت HTMLاهىاى خرٍجی  -;5
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 مشتریان ما

  - IRIB.IR صذا ٍ سیواي جوَْري اسالهی

 SSO.ir –سازهاى تاهیي اجتواعی 
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