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http://www.alexa.com
Alexa és un servei gratuït d’Amazon que s’encarrega de calcular el tràfic de les
pàgines web a tot el món. Mesura el tràfic de la nostra pàgina i el compara amb el
de la competència o altres similars del nostre interès. Comptabilitza els accessos
que ha tingut i ens permet consultar les dades en qualsevol moment. El mecanisme
per fer aquests càlculs es basa en una barra de navegació que es pot incorporar a
Internet Explorer i que envia als servidors d’Alexa la informació de les pàgines que
visita l’internauta.
També ofereix a l’usuari altres facilitats com: dreceres per a la cerca de pàgines
web utilitzant Google, bloqueig de pop ups, una llista de pàgines similars a la que
s’està visitant, informes sobre el tràfic que rep la nostra pàgina i el lloc que ocupa
en el rànquing de totes les pàgines d’Internet de tot el món. La barra es pot
instal·lar des de la pròpia pàgina d’Alexa.
Per conèixer el tràfic d’una pàgina web només cal accedir a la pàgina principal
d’Alexa, on trobarem, d’entrada, un rànquing dels millors 500 webs, rànquings per
temes, les pàgines que més han millorat les seves estadístiques recentment, etc.
Escrivim l’adreça de la pàgina i ens apareix: una imatge actual de la portada
(home), si és que Alexa disposa d’ella; el tràfic (Traffic Rank) de la pàgina en
qüestió; altres pàgines que visiten les mateixes persones que accedeixen a la
pàgina que hem buscat; la velocitat del servidor; si la pàgina utilitza pop ups; i des
de quan està on line. També podem accedir a una llista més completa de detalls
sobre el tràfic de la pàgina clicant “Traffic Details”, on veurem la velocitat de
descàrrega de la pàgina (el temps que triga a carregar tota la informació), un gràfic
de l’evolució del rànquing de la pàgina al llarg del temps, que, a més, ens ofereix la
interessant possibilitat d’introduir una nova pàgina web per comparar el tràfic amb
qualsevol altre web que desitgem.

