هیضَد؟ 
سایتّاتاػثجزبتاصدیذکٌٌذُ 

آیاکاهٌتگزاضتيدس

هْنتشیي ثخص دس ساُ اًذاصی یک کست ٍ کبس ایٌتشًتی جزة ثبصدیذ کٌٌذُ ٍ تشافیک است .تب صهبًی کِ ثبصدیذ
کٌٌذُای ًذاضتِ ثبضیذ ًخَاّیذ تَاًست هحػَالت ٍ خذهبت خَد سا ثِ فشٍش ثشسبًیذ .تب صهبًی کِ تشافیک
سبیتتبى صیبد ًطذُ ثبضذ ًویتَاًیذ قسوتّبی هختلف سبیتتبى سا پَلی کٌیذ.
سٍشّبی هختلفی ثشای جزة تشافیک ٍجَد داسد .اص جولِ استفبدُ اص تَلیذ هحتَا ثِ غَست هذاٍم ،اضتشاک
گزاسی هغبلت دس ضجکِّبی اجتوبعی ،استفبدُ اص ثک لیٌک ٍ ...
اهب دس ایي هقبلِ سعی داسین یکی اص هَاسدی سا رکش کٌین کِ کوتش کسی دس هَسد آى اعالع داسد ٍ یب کوتش اص آى
استفبدُ هیکٌذ ٍ آى کبهٌت گزاضتي دس سبیتّبی دیگش است.
کبهٌت گزاضتي یکی اص سٍشّبی فَق العبدُ ای است کِ ثِ ساحتی هیتَاًذ تشافیک سبیت ضوب سا صیبد کٌذ اهب
ّویي کبهٌت گزاضتي ضشایظ خبظ خَدش سا داسد .ایٌکِ ضوب ٍاسد یک سبیت ضَیذ ٍ صیش هغبلت ثٌَیسیذ:
"عبلی ثَد" ثِ ّیچ عٌَاى جبلت ًخَاّذ ثَد.
اگش هیخَاّیذ سٍی سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیتتبى کبس کٌیذ ایي سٍضی کبهالً کبسثشدی است کِ ّن تشافیک ٍ
ثبصدیذ کٌٌذُ سا ثِ سوت سبیت ضوب هیکطبًذ ٍ ّن اسصش سبیتتبى سا صیبد هیکٌذ .ثِ خبعش ایٌکِ تخػػی
غحجت کشدى دس هَسد یک هغلت ضوب سا ثِ عٌَاى یک هتخػع دس ایي صهیٌِ ًطبى هیدّذ ٍ ّویي هَسد
ثبعث جزة تشافیک هیضَد.
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سبیت تجلیغبتی

Kafeniaz.com

هیتَاًیذ تا رکش هٌثغ ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

ایي ًکتِای است کِ خیلی اص اضخبغی کِ دس صهیٌِ ی سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت کبس هیکٌٌذ ثِ آى تَجِ
ًویکٌٌذ.
تین "کبفِ ًیبص" دس ایي هقبلِ سعی داسد ًکبتی کبسثشدی دس هَسد کبهٌت گزاضتي کِ ّن سٍی سئَ ٍ ّن ثبصدیذ
کٌٌذُ تأثیش داسد غحجت کٌذ.
تاهاّوشاُتاضیذ ....

 .1سؼیکٌیذاٍلیيکاهٌتسٍضواتگزاسیذ
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هیتَاًیذ تا رکش هٌثغ ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

اجبصُ ثذیذ کبهٌت گزاضتي سا هثل غفحِی اٍل گَگل دس ًظش ثگیشین .فشؼ کٌیذ هغلجی سا دس گَگل جستجَ
کشدُایذ .ثِ عَس حتن فقظ غفحِی اٍل سا ثشای هغبلعِی هغبلت دس ًظش هیگیشیذ .اگش ضوب ّن ثِ سبیتی سش
صدیذ ٍ هبیل ثَدیذ کبهٌت ثگزاسیذ سعی کٌیذ جضٍ اٍلیي اضخبغی ثبضیذ کِ کبهٌت هیگزاسیذ.
کبهٌت ّبیی کِ دس اثتذا ّستٌذ ضبًس ثیطتشی ثشای هغبلعِ داسًذ .ثِ خػَظ اگش پش هحتَا ٍ جزاة ٍ غذ الجتِ
ثِ غَست تخػػی ّن ًَضتِ ضذُ ثبضذ.

هیتَاًینهطالةجذیذساصٍدتشاصاضخاظدیگشتذستتیاٍسین؟ 
اهاچطَس 
یکی اص سٍشّبی پیذا کشدى ایي سبیتّب استفبدُ اص خجشًبهِ است .ثب عضَ ضذى دس خجشًبهِ ثِ ساحتی هیتَاًیذ
خیلی صٍدتش اص دیگشاى اص هغبلجی کِ دس سبیت هٌتطش هیضَد اعالع پیذا کٌیذ.
اهب ّویي سٍش ّن ضشایظ خبغی داسدً .جبیذ دس ایي کبس ثیص اص حذ صیبدُ سٍی کٌیذ .اگش توبم کبهٌت ّبیی کِ
دس سبیت قشاس هیدّیذ اٍلیي کبهٌت ثبضذ اهکبى داسد اص ًظش هذیش سبیت یک ًَع تخغی اص قَاًیي ثبضذ ٍ ثِ
ساحتی دستشسی ضوب سا هیثٌذد .صیبدُ سٍی دس ایي سٍش اغالً ثِ سَد ضوب ًخَاّذ ثَد.
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هیتَاًیذ تا رکش هٌثغ ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

 .2کاهٌتّایتاکیفیتٍپشهحتَاتٌَیسیذ

اسصش ّش کبهٌت ثِ هحتَای آى است .اگش کبهٌتی گزاضتیذ کِ فقظ چٌذ کلوِ ثی هحتَا داسد ایي اغالً اسصضی
حتی ثشای ثجت کشدى ًذاسد .سعی کٌیذ حذاقل چٌذ خظ ثٌَیسیذ اهب ّویي چٌذ خظ سا ّن ثب هعٌی ٍ هفَْم ٍ
کبهالً تخػػی ثٌَیسیذ .عَسی کِ ّش ضخػی کِ ایي کبهٌت سا هیخَاًذ ضوب سا یک هتخػع دس ایي صهیٌِ
ثذاًذ.
اگش قشاس است کِ  01کبهٌت ثگزاسیذ سعی کٌیذ ّوِی آًْب پش هحتَا ٍ ثب کیفیت ثبضذ ًِ ایٌکِ  011کبهٌت ثی
هحتَا ثگزاسیذ کِ ّیچ کسی آى ًخَاًذ ٍ ثِ سبیت ضوب ّن سش ًضًذ.
ایي ًکتِی هْن سا فشاهَش ًکٌیذ کِ ثِ ًظشم اسصش ثبسّب هغبلعِ سا داسد :کاهٌتّایتاهحتَاٍتاکیفیتدس
اصایدسیافتتاصدیذکٌٌذُ .
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هیتَاًیذ تا رکش هٌثغ ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

 .3سؼیکٌیذکاهٌتّایثثتضذُهشتثطتاهَضَعهطلةتاضذ

لغفبً اص گزاضتي کبهٌت ّبیی کِ اسصش ٍ ضخػیت خَدتبى ٍ سبیتتبى سا پبییي هیآٍسد خَدداسی کٌیذّ .ذف اص
کبهٌت گزاسی ایي است ثتَاًیذ هخبعجیي ثیطتشی سا ثِ سوت سبیت خَد ثکطبًیذّ .ذف ایي است کِ ّش
کبسثشی سا ثِ هطتشی تجذیل کٌیذ ًِ .ثب گزاضتي کبهٌت ّبیی ثی هحتَا ٍ ثی کیفیت ضخػیت کبسی خَد سا
پبییي ثیبٍسیذ.
ثِ عَس هثبل ثِ سبیتی ٍاسد ضذیذ کِ دس هَسد "افضایص فشٍش آًالیي" غحجت کشدُ است ٍ ّش ضخػی یک
هیکٌن تِ
کبهٌت هشتجظ ثب هَضَع گزاضتِ است .ثعذ ضخػی ٍاسد هیضَد ٍ ایي عَس هیًَیسذ" :خَاّص  
سایتهاّنسشتضًیذ" یب ایٌکِ "اصایٌکِتاسایتضواآضٌاضذمخیلیخَضحالضذم.لطفاًهاسا
ّندًثالکٌیذ" .
هیصًین".
جبلتتش ایٌکِ ضخع دیگشی ٍاسد هیضَد ٍ دس جَاة اٍلی هیگَیذ" :حتواًسش 
تِ ًظش ضوا آیا دس ضخػیت ضوا کِ تِ ػٌَاى یک هذیش سایت ّستیذ ایي کاهٌت ّا گٌجاًذُ
هیضَد؟ 
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هیتَاًیذ تا رکش هٌثغ ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

کلوِّایسخیفیپاییيتیاٍسیذ؟ 
هیدّیذکِاسصشکاسیخَدتاىساتاچٌیي 
آیاتِخَدتاىاجاصُ 
قجل اص ایٌکِ کبهٌت ٍ ًظش ثگزاسیذ خَة فکش کٌیذ .قػذ ٍ ّذف خَد سا تجسن کٌیذ ٍ ثعذ ثب آگبّی کبهل،
هغلت ٍ ًظش خَد سا ثٌَیسیذ تب یک هتخػع دس ًظش دیگشاى جلَُ دّیذ.
ّویي ًکتِی سبدُ سا اگش دس ًظش داضتِ ثبضیذ ثِ ساحتی هیتَاًیذ هخبعجیي صیبدی سا ثِ سوت سبیت خَد
ثکطبًیذ ٍ سعی کٌیذ دس ّویي کبهٌت ّب ّن هغلجی سا ثِ دیگشاى آهَصش دّیذً .کتِای سا دس ًظشات هتزکش
ضَیذ کِ دس هغلت تَلیذ ضذُ رکش ًطذُ ثبضذ.

هیگزاسیذخَدتاىتاضیذًِضخعدیگشی
 .4لطفاًدسکاهٌتّاییکِ 

هشدم دٍست داسًذ دس کبهٌت ّبیتبى ثب خَدتبى هالقبت کٌٌذ ًِ ثب ضخع دیگشی .ایي ثِ ایي هعٌی است کِ
صهبًی کِ کبهٌت هیگزاسیذ اص اسن ٍاقعی خَدتبى استفبدُ کٌیذ ًِ یک ضخع غیش ٍاقعی.
ایي ًکتِای کَچک اهب ثسیبس هْن است .ثِ خبعش ایٌکِ اسن ضوب ّوبى َّیت ٍ ضخػیت ضوب است .فکش
ًویکٌن دٍست داضتِ ثبضیذ کِ هخبعجیي ٍ کبسثشاًتبى ضوب سا ضخػی دٍ سٍ تلقی کٌٌذ؟
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هیتَاًیذ تا رکش هٌثغ ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

هَسد هْن دیگشی کِ ثبیذ هذ ًظش داضتِ ثبضیذ ایي است کِ دس اًتخبة ًبم ثشای ثجت ًظش ،اص گزاضتي اسن
سبیتتبى خَدداسی کٌیذ .اهکبى ایٌکِ ثش خالف قَاًیي سبیت ًظش گیشًذُ ثبضذ صیبد است ٍ ثعیذ ّن ًیست ًبم
کبسثشی ضوب سا دس قسوت اسپن قشاس دٌّذ.
ایي ًکتِ سا فشاهَش ًکٌیذ کِ گزاضتي اسبهی غیش ٍاقعی کِ ثیطتش جٌجِی کست دسآهذ ٍ جلت ًظش کبسثشاى سا
داسد اص ًظش هذیش سبیت یک اسن اسپن ضذُ تلقی هیضَد .ثِ عَس هثبل یک هغلت دس هَسد افضایص تشافیک
سبیت ٍجَد داسد ٍ دس قسوت ًظشات کبسثشاى ضوب ّن اسن افضایص تشافیک سبیت سا اًتخبة هیکٌیذ .ایي اص ًظش
هذیش سبیت یک اسن غیش ٍاقعی ٍ اسپن است ٍ احتوبل ایٌکِ کبهٌت ضوب سا پبک کٌذ خیلی صیبد است.
اص ًظش هب ّیچ عیجی ًذاسد کِ ّن اص اسن خَدتبى استفبدُ کٌیذ ٍ ّن هغبلجی سا دس قسوت ًظشات هٌتطش کٌیذ
کِ ثِ اعالعبت عوَهی هشدم افضٍدُ ضَد .ثب ایي کبس حتوبً ًظش ضوب ثیطتش هَسد تَجِ کبسثشاى قشاس خَاّذ ثَد.

سایتّایخاغیسادسصهیٌِکسةٍکاسخَداًتخابکٌیذ

.5

صهبًی کِ هذیش یک سبیت ّستیذ ٍقت ایي سا ًذاسیذ کِ دس کل ایٌتشًت ثِ دًجبل ایي ثبضیذ کِ ّش سبیتی کِ دس
صهیٌِ کست ٍ کبس ضوب فعبلیت هیکٌٌذ سا پیذا کٌیذ ٍ دس قسوت ًظشات ،کبهٌت ّبی خَد سا ٍاسد کٌیذ.
ضوب ثِ جض کبهٌت گزاضتي کبسّبی دیگشی ّن داسیذ .اص جولِ تَلیذ هحتَا ،اضتشاک گزاسی هغبلت دس ضجکِّبی
اجتوبعی ،گشفتي ثک لیٌک ،تعبهل ثب هخبعجیي خَد ،سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت ٍ ....
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هیتَاًیذ تا رکش هٌثغ ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

پس سعی کٌیذ چٌذ سبیت ثب ثبصدیذ کٌٌذُی ثبال ٍ هحتَای ثب کیفیت سا اًتخبة کٌیذ .ایي کبس کوک ثضسگی ثِ
دیذى کبهٌت ّبی ضوب خَاّذ کشد.

چِتؼذادسایتتشایگزاضتيکاهٌتاًتخابکٌین؟ 
ّوبى عَس کِ دس ثبال رکش ضذ ثِ جض کبهٌت گزاضتي ثبیستی کبسّبی دیگشی ّن اًجبم دّیذ .ثشای ّویي هٌظَس
ثبیذ تقشیجبً تب  5سبیت سا دس ًظش ثگیشیذ ٍ ثِ غَست جذی دس هَسد هقبلِّب ٍ هغبلت تَلیذ ضذُ ًظشات خَد سا
ثجت کٌیذ.
اگش ثتَاًیذ ثِ غَست جذی ایي کبس سا دًجبل کٌیذ ثِ عَس حتن هخبعجیٌی کِ ّویطِ ثِ سبیت سش هیصًٌذ ًبم
ضوب سا ّن جضء ًظش دٌّذُّب خَاٌّذ دیذ ٍ ایي ثسیبس ثِ ضوب کوک هیکٌذ کِ ّویي هخبعجیي سا ثِ سوت
سبیت خَد ثکطبًیذ ٍ ثِ اغغالح ثِ ثبصدیذ کٌٌذُ تجذیل کٌیذ.

ًکتِیهْن :

سعی کٌیذ سبیتّبیی اًتخبة کٌیذ کِ تعذاد کبهٌت ّب ٍ ًظشات آًْب صیبد ًجبضذ تب کبهٌت ضوب دس آًْب گن ضَد
ٍ ایي ضبًس سا داضتِ ثبضیذ کِ کبهٌت تبى تَسظ هغبلعِ ضَد .ایي ًکتِی هْوی است کِ خیلی اص اضخبغی کِ
دس حَصُی سئَ سبیت کبس هیکٌٌذ ثِ آى تَجِ ًویکٌٌذ.
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ضوا 

سخيآخش 
هتخػع ضذى دس صهیٌِی کبسی کِ فعبلیت هیکٌیذ کبس سختی ًیست .فقظ کبفی ّست ًکتِّبیی اص هغبلت
تَلیذ ضذُ تَسظ خَدتبى سا دس قبلت جوالت جذیذی دس قسوت ًظشات دیگش سبیتّب قشاس دّیذ .ثب ایي کبس ّن
ثبصدیذ کٌٌذُ ثیطتشی سا جزة خَاّیذ کشد ٍ ّن یک هتخػع دس ایي صهیٌِ ضٌبختِ خَاّیذ ضذ.
دس ضوي ایي ًکبت سا دس کبهٌت گزاسی فشاهَش ًکٌیذ:
 دس ًحَُی ًگبسش ٍ اهالء کلوبت دقت کٌیذ
 هحتَاّبیی سا دس ًظش ثگیشیذ کِ ثب هحتَای تَلیذ ضذُ تَسظ ضوب یکسبى ثبضذ
ّ ش کبهٌتی سا دس ثخص هشثَط ٍ هشتجظ ثب خَدش ٍاسد کٌیذ
 خَاّطبً اص گزاضتي ًظشاتی کِ اسصش چٌذاًی ًذاسد خَدداسی کٌیذ
 اثتذا توبم ٍ کوبل هغلت سا هغبلعِ کٌیذ ٍ سپس اقذام ثِ گزاضتي ًظش کٌیذ

ضثکِّایاجتواػیدًثالکٌیذ

هاسادس
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ضوا 

