Travis traffic

كلمات

Travis traffic
إختيار الكلمة المفتاحية لبناء موقعك حولها هو الدعامة األساسية للنجاح في عملك على
األنترنت؛ و اذا لم تقم بها كما يجب فاعلم بأنك ستضيع وقتك و مالك من فراغ بمحاولة
التصدر في مجاالت واسعة أو صعبة للغاية
 traffic travisمن بين األدوات التي تهدف الى انتقاء الكلمة المناسبة نجد 4

كيفية التسجيل
أوال عليك الدخول إلى الموقع عبر الرابط أسفله
https://www.traffictravis.com/register
ثم إمأل الخانات المطلوبة بعنوان البريد االلكتروني و كلمة السر

بعدها ستتمكن من تحميل األداة عبر تفقد رسالة تصلك الى بريدك عبر رابط خاص
مرفوق بكود يتعين عليك استعماله الكمال كافة خطوات التحميل

بعد التحميل و قبل التمكن من استعمال األداة سيتعين عليك ادخال معلومات حسابك على
جوجل آدورد
كيفية االستعمال
قبل البدأ بأي عملية بحث؛ يتعين عليك أن تختار مشروعك
توجه الى خانة
Dashboard

و أدخل الكلمة المفتاحية
اذا كنت تملك موقعا مسبقا فمن أجل أن تفحصه و تقيمه توجد خانات تشمل روابط الموقع
عليك إدخالها كذلك ،لكن اذا كنت في المرحلة األولى فقط من اختيار مشروعك يمكنك
اإلكتفاء بالكلمة المفتاحية
و سيقوم بدوره باعطاء العديد من الكلمات الثانوية طويلة الذيل و من أجل أن تستطيع
البدأ بإجراء تقييمك ،عليك تفعيل المشروع المختار
مالحظة :يمكنك دائما إضافة مشاريع مختلفة من أجل القيام بالعديد من التقييمات لكلمات
مفتاحية مختلفة .كما يمكنك حذف مشارييع ال تود االستمرار معها بالتوجه لخانة تعديل و
إختيار المشروع المراد حذفه ثم الضغط على زر الحذف

اآلن بعد تفعيل المشروع يمكنك الحصول على مختلف المعلومات من كافة الخانات بشكل
مفصل و دقيق
أوال
My site
في حال ما أردت تقييم أداء موقعك ،في هذه الخانة بوسعك العثور على مختلف النواحي
التي تحتاج للتطويير في موقعك؛ ستظهر لك كل صفحات موقعك و بوسعك تحديد
الصفحة التي تشاء أن تطلع على فحصها
Page warning
Htmlتظهر لك هنا االخطاء المرتكبة في
Seo warnings
هنا يتم إظهار االخطاء التي ترتكبها و التي تخالف معايير السيو
The exclusion bar
تسمح لك بتحديد الصفحات التي تو ّد اقصائها من التقييم و ال ترييد فحص أدائها
ثانيا
Research
هنا تتم عملية البحث التفصيلية للكلمة المفتاحية التي يقوم عليها موقعك و الكلمات الثانوية
المرفقة ،من كمية البحث شهريا و عدد الزوار المتوقع الحصول عليهم و كذلك مدى
صعوبة كل كلمة ،شدة المنافسة ،سعر النقرة بصفة عامة
ثالثا
Seo
هذه الخانة هي األكثر أهمية ألنها تقدم العديد من المعلومات الهامة للتصدر و العمل وفق
شروط السيو بعد كتابة الكلمات المفتاحية التي تريد تقييمها
ستجد خانة
Ranking

يسمح لك بمعرفة ترتيب صفحات موقعك التي تحتوي على الكلمات المفتاحية على
محركات البحث
هناك كذلك خانة
Competition
لقياس شدة المنافسة و إظهار الصفحات التي تعد منافسك األول و من أهم الخاصيات التي
توفرها االداة أنها تظهر لك االمور التي يقومون بها في موقعهم و انت غفلت عنها؛ حتى
تقوم بتحسينها  .و كذلك يظهر االخطاء التي يرتكبها منافسيك
الخانة الموالية
Backlinks
سيتم إظهار تفاصيل الباكلينك لموقعك و عدد مشاركة الغير لصفحاته و الدومينات التي
ربطت مدوناتها بموقعك
آخر خانة
Link finder
هذه المرة أنت من ستدخل رابط المدونة أو الموقع … الذي يشارك صفحات موقعك و
ستحصل على التقييم
رابعا
Pcc
هذه الخانة ستسمح لك بمعرفة شدة التنافس على الكلمة المفتاحية التي يقوم عليها
المشروع من ناحية االعالنات و عددها و كذلك سعر النقرة الواحدة ،باإلضافة للمواقع
التي تستعمل اعالنات آدسنس ضمن هذه الكلمة؛ كما سيزودك بروابط هذه المواقع حتى
تتمكن من زيارتها و سيزودك بترتيب الصفحات التي تربح من هذه الكلمات
تمنح هذه االداة تعريفا جديدا للبساطة من ناحية أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية
لسهولة استعمالها بمجرد اتباع االرشادات المرفقة و من امتيازاتها كذلك أنها تسمح
بتحميل أي تقييم تم تنفيذه في ملف و حفظه

