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تَلیذ هحتَا هْوتزیي عبهلی است کِ هستقیوبً رٍی سئَ ٍ ثْیٌِ سبسی سبیت تأثیز هستقین دارد .اگز ثتَاًیذ ثِ
صَرت رٍساًِ تَلیذ هحتَا را ارائِ دّیذ ،هطوئي ثبضیذ کِ ًِ تٌْب گَگل ثلکِ کبرثزاى ّن ثِ ضوب اعتوبد خَاٌّذ
کزد ٍ رٍس ثِ رٍس در ًتبیج جستجَ گَگل در ثْتزیي رتجِّب قزار خَاّیذ گزفت.
اهب در حبل حبضز هَرد ثحث هب در ایي هقبلِ تَلیذ هحتَا ًیست .هذ ًظز هب در ایي هقبلِ فبیلّبی  ( PDFپی
دی اف ) ٍ ثْیٌِ سبسی ایي فبیلّب است .فبیلّبیی کِ چٌذ هذتی است در سطح ایٌتزًت ثبة ضذُ است .هزدم
ایي رٍسّب کوتز توبیل دارًذ کِ ثِ صَرت آًالیي هقبلِّب ٍ هحتَاّبی یک سبیت را هطبلعِ کٌٌذ ٍ ثیطتز دٍست
دارًذ کِ ثِ صَرت آفالیي ایي هَارد را هطبلعِ کٌٌذ.
در ایي رٍسّب ثُزد ثب سبیتّبیی است کِ هحتَاّب ،هقبلِّب ٍ آهَسشّبیی کِ در سبیت خَد قزار هیدٌّذ در
کٌبرش فبیل  PDFآى را ًیش ارائِ دٌّذ .ایي یک هعبهلِی ثُزد ثُزد ثزای ّز دٍ طزفیي است .کبرثزاى فبیلّبی
الکتزًٍیکی  PDFرا داًلَد هیکٌٌذ ٍ ثِ اطالعبت خَد هیافشایٌذ ٍ سبیتّب ّن هقبلِّبی خَد را در اختیبر
کبرثزاى خَد قزار هیدٌّذ .سئَ ٍ ثْیٌِ سبسی ایي فبیلّب ثبعث هیضَد تب گَگل ضوب را در ثْتزیي رتجِّبی
جستجَیص قزار دّذ.
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تین "کبفِ ًیبس" در ایي هقبلِ ثْتزیي رٍشّبی سئَ ثزای یک فبیل  PDFرا در اختیبر ضوب قزار خَاّذ داد .ثب
رعبیت ایي هَارد ضوب ّن در سهزُی سبیتّبیی ثبضیذ کِ ایٌگًَِ فبیلّب را در اختیبر کبرثزاى خَد قزار هیدٌّذ.
ثبمبَمشاٌثبشیذ....

 .1ثُتشیهوبمسااوتخبةکىیذ

اگز هیخَاّیذ فبیلّبی  PDFضوب ّن ثِ هبًٌذ دیگز هحتَاّب ٍ فبیلّب در ثْتزیي رتجِّبی جستجَ قزار ثگیزد
سعی کٌیذ یک ًبم خَة ثب کلوبت کلیذی اًتخبة کٌیذ ٍ در ضوي ًبم سبیت خَد را ّن در یک پزاًتش ثعذ اس ًبم
فبیل ٍارد کٌیذ ٍ ّوچٌیي لَگَ سبیت خَدتبى را در توبهی فبیل ّب قزار دّیذ .ایي کبر کوک ثشرگی ثِ
هَتَرّبی جستجَ هیکٌذ تب فبیل  PDFرا جستجَ کٌذ.
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 .2لیىکثیلذیىگسافشامًشوکىیذ

ّوبى طَر کِ در هحتَاّبی تَلیذ ضذُ در ثیي هطبلت ثِ یکذیگز لیٌک هیدّیذ سعی کٌیذ ّویي کبر را در
فبیلّبی  PDFاجزا کٌیذ .هطوئي ثبضیذ ایي کبر ارسش سیبدی ثزای گَگل دارد ٍ اس چطنّبی تیشثیي گَگل
دٍر ًخَاٌّذ هبًذ.
ّوبى طَر کِ در هحتَاّبی جذیذ لیٌک دادى ثِ هطبلت قذیویتز ثِ عٌَاى سئَ ٍ ثْیٌِ سبسی سبیت هحسَة
هیضَد ،در فبیلّبی ّ PDFن ثِ ّویي گًَِ است ٍ اهتیبسی ثشرگ ثزای ایٌگًَِ فبیلّب ثِ حسبة هیآیذ.
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فبیلَبسادسوظشداشتٍثبشیذ
 .3سشعتثبسگزاسی 

ّوبًطَر کِ هی داًیذ سزعت در ثبرگذاری تأثیز سیبدی در سئَ ٍ ثْیٌِ سبسی سبیت دارد .سزعت ثبرگذاری ّز
هزثَط ثِ ّز چیشی هیتَاًذ ثبضذ .سزعت لَد ضذى سبیت ،ثبس ضذى صفحبت ،ثجت ًبم ٍ  ...یکی اس ایي هَارد ّن
کِ رٍی سئَ تأثیز دارد سزعت ثبرگذاری فبیلّبی  PDFاست.
ثیطتزیي سزعت فبیلّبی  PDFهزثَط ثِ هتيّبی کَتبُ ٍ ثذٍى عکس است .اهب اگز عکس سیبد ثب هتيّبی
طَالًی ثَد ثبیذ سعی کٌیذ کِ عکسّبی خَد را تب جبی هوکي ثب حجن کن اهب در صَرتی کِ کیفیت آًْب پبییي
ًیبیذ ،در فبیل قزار دّیذ.

َ .4بیالیتکشدنمطبلت
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در ثیي یک صفحِ فبیل  PDFهطبلجی ثیطتز ثِ چطن هیخَرد ٍ قبثل لوستز است کِ ثب ثقیِ فزق داضتِ ثبضذ.
تفبٍت ایي جوالت یب کلوِّب در ًحَُی  Boldکزدى یب تیزُ کزدى آًْبست .ثِ جولِ سیز تَجِ کٌیذ:
سئَ ٍثُیىٍسبصیسبیت تأثیز سیبدی در ثبال رفتي رتجِی سبیت ضوب دارد.
ّوبى طَر کِ هطبّذُ هیکٌیذ کلوبت ثْیٌِ سبسی سبیت ٍ ّوچٌیي رتجِی سبیت ثیطتز اس ثقیِ ثِ چطن
هیخَرًذ .ایي کبر ثِ اّویت ایي کلوبت ثیطتز هیافشایذ.

 .5تعذاددفعبتداولًدفبیلPDFساثشسسیکىیذ

ثب ارسش ثَدى ّز فبیل  PDFثِ تعذاد داًلَد ضذى آى ٍ ّوچٌیي ثبسخَرد هخبطجیي ثستگی دارد .تعذاد
داًلَدّبی هخبطجیي خَد را ثزرسی کٌیذ ٍ ثز اسبس عالقِی هخبطجیي خَد ،هقبلِ ٍ هحتَا تَلیذ کٌیذ.
ایي یکی اس تکٌیکّبیی است کِ ثزخی اس سئَکبراى استفبدُ هیکٌٌذ ٍ ثز اسبس عالقِی کبرثزاى خَد هحتَا
تَلیذ هیکٌٌذ تب افشایص ثبسدیذ سبیت خَد را ثبال ثجزًذ.
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سخهآخش
تأثیزی کِ فبیل ّبی  PDFرٍی سئَ سبیت دارًذ ثز ّیچ کس پَضیذُ ًیست .پس سعی کٌیذ تب جبیی کِ هی
تَاًیذ اس ایي فبیل ّب استفبدُ کٌیذ .هی تَاًیذ فبیل ّبیی کِ آهبدُ کزدُ ایذ را در سبیت ّبیی کِ ارائِ دٌّذُ ی
کتبة ّبی الکتزًٍیکی ّستٌذ ثجت کٌیذ .ایي هَرد تأثیز سیبدی در افشایص تزافیک سبیت ضوب خَاٌّذ داضت.

مبسادسشجکٍَبیاجتمبعیدوجبلکىیذ
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