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 تریتوئ از استفاده با یساز برند

 کی ػٌَاى تِ ، تریتَئ از دیتَاى یم ضوا ، تاضذ یم یاجتواع ضثکِ یّا تیسا ىیهؼرٍفتر از یکی تریتَئ اهرٍزُ

 دیتَاى یم ئتریتَ از استفادُ تا ضوا ىیّوچي ، دیکي استفادُ خَد هخاطثاى تا ارتثاط یترقرا یترا قذرتوٌذ اتسار

  .دیًوائ جستجَ را ًترًتیا سراسر اطالػات از یٍیآرش

 

 از ، کٌٌذ ًذکسیا را ضوا تیسا صفحات ٍ ًذیایب گَگل رتات یّا خسًذُ تا دیتواى هٌتظر کِ ستیى الزم ضوا

 حذاقل ای ٍ را خَد هطالة ضوا اگر است احترام قاتل ٍ زیػس اریتس گَگل یترا یاجتواع ضثکِ ىیا کِ یآًجائ

 دایج یترا اًثریم راُ کی ػٌَاى تِ تریتَئ از دیتَاى یم دیًوائ تیتَئ یػثارت تِ تریتَئ در را خَد هطالة ًکیل

 .دیًوائ استفادُ گَگل  تَسط ضوا تیسا ػتریسر کردى

 تِ هثثت ًظر تَاًٌذ یم ضوا یکوپاى ىیهخاطة ٍ هردم کِ چرا ، تاضذ لثِ دٍ ریضوص کی ّواًٌذ تَاًذ یم تریتَئ

  .تاضٌذ ضوا ُیػل تر تَاًٌذ یم ًکِیا ّن ٍ تاضٌذ داضتِ ضوا
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 تا ، جْاى سراسر یّا یکوپاى از اریتس ، ردیگ یم قرار استفادُ هَرد اریتس زیى ًگیترًذ ًِیزم در تریتَئ اهرٍزُ

 د؟یًکي را ًکاریا ضوا چرا پس ، اًذ ًوَدُ ترًذ را خَد ٍ اًذ کردُ جادیا را خَد ترًذ ، تریتَئ از استفادُ

 است؟ هْن تریتَئ از استفادُ تا خَد ترًذ تر ًظارت چرا کِ دیداى یم ایآ اها

 دًثال را ضوا تریتَئ از یهطلة ، یفرد اگر ، تاضذ یم هخاطثاى تا ارتثاط یترا ّا راُ ىیتْر از یکی تریتَئ

(Follow )ضذ خَاّذ قائل احترام ضوا یترا اریتس گَگل ، کٌذ.  

  :دیًوائ تیرػا را ریز هَارد دیکي جادیا تریتَئ از استفادُ تا را خَد ترًذ ًکِیا یترا

 .دیکي استفادُ ّا ًکیل از دیکي یسغ ، ّستٌذ تیاّن پر اریتس تریتَئ در ّا ًکیل

 در یحیتَض دادى قرار یترا یخَب هکاى پس ، دّذ یًن یتاج اجازُ کاراکتر 200 ضتریب ، پست ّر در تریتَئ

 .تاضذ یم تیسا تِ ٍرٍد یترا هطلة اداهِ ًکیل درج ٍ هقالِ کی هَرد

 ریتصاٍ کرد دایج در ییتسسا کوک تَاًذ یم ریتصاٍ کردى تیتَئ ، دیکي تیتَئ زیى را خَد ریتصاٍ دیکي یسغ

 .تاضذ گَگل در ضوا

 .دیکي تؼاهل ، اًذ کردُ تیتَئ رٍ ضوا هطالة کِ یکارتراى تا

 .دیًوائ تیتَئ ، خَد تریتَئ در را هطلة تار کی حذاقل رٍز ّر دیکي یسغ

 .تاضذ هٌظن ، خَد یّا تیتَئ یرساى ترٍز دیکي یسغ

 .تاضذ ًگیترًذ اهر در ضوا یترا یخَب کوک تَاًذ یم هطالة ّوراُ تِ ریتصاٍ از استفادُ

 ىیا دیکي یسغ ، تاضذ یم تیاّن حائس اریتس ، دیکي یم درج خَد ترییتَ( bio )یٍگرافیب قسوت در کِ یهتي

 .دیدُ قرار خَد تیسا تِ قسوت ىیا در ًکیل کی دیکي یسغ ّوَارُ ، دیکي اًتخاب دقت تِ را هتي

 را ضوا یلَگَ کارتراى ، کار ىیا تا ، دیکي ّواٌّگ خَد ترًذ لَگَ تا را خَد تریتَئ ًِیزم پس ریتصَ دیکي یسغ

 .سپرد خَاّذ خاطر تِ


