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 ینترنتیا یابیبازار در دئویو ریتاث

 درحبل ٍ دیجذ ًسجتبً یاثشار ى،یآًال یدئَّبیٍ اهب گزفتٌذ یم لزار استفبدُ هَرد گذشتِ سهبى اس دئَّبیٍ

 استفبدُ ىیآًال یدئَّبیٍ اس خَد یًتزًتیا یاةیثبسار گستزش یثزا ّب وبر ٍ وست اس یاریثس. ثبشٌذ یم گستزش

 هعزض ثِ ٍ وزدُ یهعزف جْبى سزاسز ثِ را خَد خذهبت ٍ هحصَالت دیتَاى یم ّب دئَیٍ اس استفبدُ ثب. وٌٌذ یم

 .دیثگذار شیًوب

 یبصر تیریمد

 ٍ ثزًذ یم لذت ّب دئَیٍ وزدى توبشب اس هزدم. شوبست اىیهشتز ثب ارتجبط یثزا یلَ اریثس یثصز رسبًِ دئَ،یٍ

 ًىِیا لیدل ثِ ثپزداسًذ، دئَیٍ یتوبشب ثِ ثزٍشَر ای وتبة هطبلعِ یجب ثِ دٌّذ یم حیتزج هَارد اس یاریثس در

 اطالعبت ثِ تَجِ صزف است السم وِ یسهبى هذت. است وتبة اس شتزیة رسبًِ ىیا در اطالعبت اًتمبل سزعت

. دیوي یم وتبة نی درٍى اطالعبت خَاًذى صزف وِ است یسهبى اس ووتز اریثس دیوي یم دئَیٍ نی در هَجَد

 .پزداسًذ یم ّب ثزٍشَر ای ٍ وتبة هطبلعِ ثِ ووتز افزاد لیدل ىیّن ثِ

 نی در دیهف ٍ هختصز فشزدُ، صَرت ثِ را خَد هحصَالت هشخصبت ٍ اطالعبت دیتَاى یم شوب هثبل عٌَاى ثِ

 وَتبُ سهبى هذت در را ارسشوٌذ اطالعبت ّن ٍ است جذاة هخبطجبى یثزا ّن وِ دیوي اىیة وَتبُ، یدئَیٍ

 .دّذ یم اًتمبل

 یاستزاتژ گستزش ثِ تَاًذ یم است هحجَة اریثس وِ YouTube هثل دئَ،یٍ یگذار اشتزان یّب سیسزٍ

 خَد یًتزًتیا یاةیثبسار یثزا هىول یوبًبل ٍ ریهس عٌَاى ثِ آًْب اس پس،. وٌذ ووه شوب یًتزًتیا یاةیثبسار یّب

 .دیوي استفبدُ

 یبصر شینما

 یایهشا ىیّوچي ٍ خَد خذهبت ٍ هحصَالت عولىزد ًحَُ دیتَاى یم آى اس استفبدُ ثب وِ است یا رسبًِ دئَیٍ

 .دیدُ شیًوب اًتبىیهشتز ثِ را آًْب اس استفبدُ
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 وِ وٌٌذ یم ووه شوب ثزًذ جیتزٍ ثِ گزاى،ید ثب شوب یدئَیٍ گذاشتي اشتزان ثِ ٍ دادى ًظز ثب اىیهشتز سپس

 آى یگذار ّذف یثٌب وِ یا حزفِ یدئَیٍ دیتَل. شَد یم عوَم اىیم در شوب شْزت ٍ اعتجبر شیافشا ثبعج

 .وٌٌذ یسپز شوب تیسب در یشتزیة ٍلت دوٌٌذگبىیثبسد شَد یم ثبعج ثبشذ، یم آًْب یّب اسیى ٍ اىیهشتز

 دئویو یساز نهیبه

 یّب وبر ٍ وست در دئَیٍ اس استفبدُ اقیاشت یثزا است یگزید لیدل سئَ، ای جستجَ یّب هَتَر یسبس ًِیثِ

 استفبدُ هَرد حیصح صَرت ثِ اگز ٍ دارد ییثسشا ریتأث تیسب ًگیرًه در ّب دئَیٍ. یًتزًتیا یاةیثبسار ٍ ىیآًال

 ىیّوچي ٍ( لیتجذ ًزخ )یهشتز شیافشا ن،یتزاف شیافشا ىیا. شَد یم دوٌٌذگبىیثبسد شیافشا ثبعج رًذیثگ لزار

 . دارد دًجبل ثِ را فزٍش شیافشا

 گَگل 1 صفحِ ثِ را شوب آًْب اس استفبدُ ثب ٍ وٌٌذ یم ووه شوب تیسب ًگیرًه ثْجَد ثِ ّب دئَیٍ ىیا ثز عالٍُ

 .وٌٌذ یم تیّذا

 ولوبت ىیثْتز وِ یا گًَِ ثِ. دیوي فىز خَد یدئَیٍ شزح ٍ عٌَاى یرٍ ثز یخَة ثِ دیثب اهز ىیا تحمك یثزا

 ثِ سیى ّب ًهیل رایس. دیوي استفبدُ ّب ًهیل اس است السم جب ّز وِ دیًىي فزاهَش ٍ شَد شبهل را هزتجط یدیول

 .وزد خَاّذ ووه اریثس ًگیرًه ثْجَد

 ییدئویو یابیبازار یایمسا

 هزدم عاللِ هَرد ی رسبًِ- یثصز تیجذاة .1

 را ًذُیآ در شزفتیح ٍ رشذ لیپتبًس ٍ است تىبهل حبل در رسبًِ ىیا - شزفتیح ٍ رشذ یّب فزصت .2

 .دارد

 ثزًذ تیَّ جیتزٍ .3

 یریپذ یدستزس ٍ تعبهل .4

 هٌبست ٍ هتوزوش هخبطجبى لزاردادى ّذف .5

 ّذفوٌذ نیتزاف شیافشا .6
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 ش،یًوب یّب فزصت شیافشا ق،یعن ریتأث ى،ییپب ًِیّش ثِ تَاى یم دئَیٍ یاةیثبسار یایهشا گزید اس .7

 .وزد اشبرُ اعتجبر سبختي ٍ غبتیتجل


