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 دیبازد شیافسا یبرا گانیرا گام 10 

 خَد تیسب کیتزاف دیخَاُ یم سیى شوب اگز ، ثبشذ یم یهستز ٍة ّز فیٍظب ىیهْوتز اس یکی کیتزاف گزفتي

 :دیًوبئ هطبلؼِ را هقبلِ ىیا ، دیدُ شیافشا ًحَُ ىیثْتز ثِ را

 دیکه یساز وٍیبٍ جستجً یَا مًتًر یبرا را خًد تیسا (1

 استفبدُ ثِ دیثب اهز ىیا در ، کٌذ ًِیثِ جستجَ یهَتَرّب ثزاثز در را خَد تیسب کِ دارد فِیٍظ یهستز ٍة ّز

  .دیًوبئ تَجِ شَد یم استفبدُ سئَ در کِ یهْن هَارد گزید ٍ ، ّب ًکیل ، یدیکل کلوبت اس

 

 

 دیومائ تیآپد مىظم عًر بٍ را تیسا(2

 رٍس دٍ ّز هثال دیکي یسغ هثبل ػٌَاى ثِ ، دیکي یثزٍسرسبى هٌظن یسهبى یّب ثبسُ در را خَد تیسب دیکي یسغ

 تیآپذ را خَد تیسب ّفتِ کی ٍ دیکي تیآپذ رٍس کی کِ ًجبشذ ًطَریا ، دیًوبئ تیآپذ را خَد تیسب کجبری

 یم هٌذ ػالقِ شوب ثِ سیى جستجَ یهَتَرّب ، دیکي یم جذة را کبرثزاى کِ ىیا ثز ػالٍُ کبر ىیا اًجبم ! دیًکي

 .دارًذ دٍست را هٌظن یّب تیسب جستجَ یهَتَرّب ؛ شًَذ
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 دیومائ استفادٌ َا BookMark از (3

 ّوچَى یّب تیسب اس دیکي یسغ ، ثبشذ یم دیثبسد شیافشا یثزا ثشرگ یگبم هبرک ثَک یّب تیسب ار استفبدُ

delicious.com ٍ دیشَ هٌذ ثْزُ ًِیسم ىیا در هحجَة یّب تیسب گزید.  

 دیکه استفادٌ یاجتماع یَا شبکٍ از (4

 کی خَد تیسب یثزا حتوب ، است شذُ ریگ ّوِ اریثس هخبطت جذة در یاجتوبع یّب شجکِ تیاّن اهزٍسُ

 داشتِ تؼبهل کبرثزاى ثب ، خَد تیسب هقبالت اًتشبر ثز ػالٍُ آًْب در ٍ دیکي جبدیا تزیتَئ ٍ ثَک سیف صفحِ

  .دیثبش

 دیکه وکیل تبادل خًد تیسا یمحتًا با مرتبظ یَا تیسا با (5

 کیتزاف شیافشا اهز در یگزید هْن گبم ، ّستٌذ شوب تیسب یکبر حَسُ ثب هزتجط کِ ییّب تیسب ثب ًکیل تجبدل

 ثب دیثب هْن ىیا . دیًکي افتیدر ًکیل ادیس ُیّوسب یّب تیسب اس کِ دیثذاى ّن را ىیا یٍل ثبشذ یم تیسب

 .شَد دًجبل یقذرتوٌذ یاستزاتژ

 دیکه استفادٌ خًد تیسا غیتبل یبرا یفرصت َر از(6

 یّب تیسب در خَد تیسب غبتیتجل اس ّوَارُ دیکي یسغ ، است غبتیتجل ، تیسب کیتزاف ارتقب یّب راُ اس یکی

  .دیًوبئ استفبدُ لیقت ىیا اس هَارد گزید ٍ ، dmoz.com ّوچَى ییّب یرکتَریدا ، گبىیرا یآگِ

 گانیرا یخدمت ای محصًل کی دیتًل (7

 خَد تیسب در را ارسشوٌذ کتبة کی ای هحصَل کی ای فزد ثِ هٌحصز یخذهت کی اهکبى صَرت در دیکي یسغ

 جِیًت در ٍ شَد یم کبرثزاى اػتوبد میتحک ثبػث کبر ىیا ، دیدُ قزار کبرثزاى اشتزاک ثِ گبىیرا صَرت ثِ

 کزد خَاّذ دایح شیافشا شوب کیتزاف
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 دیکه دیتًل یريسیي یمحتًا (8

 ، رٍسیٍ کی ّوبًٌذ کِ دیکي هٌتشز ییهحتَا ، دیکي هٌتشز سیاًگ شگفت یهحتَا اٍقبت یگبُ دیکي یسغ

 کزدى هٌتشز هثبل ػٌَاى ،ثِ شَد هٌتشز شوب هقبلِ دّبى ثِ دّبى گزید یػجبرت ثِ ای ٍ کٌذ پز را ًتزًتیا سزاسز

 .ثبشذ یم یرٍسیٍ یهحتَا یًَع ، "شذ تیآپذ گَگل تنیالگَر "هثال دارد را یگزم ثبسار اهزٍسُ کِ ییهحتَا

 دیکه مىد بُرٌ زین نیآفال طیشرا در را مردم (9

 یم ارسًذُ اریثس کبر ىیا یٍل است شذُ فزاهَش یکن اهزٍسُ ًتزًتیا ثذٍى ٍ ىیآفال صَرت ثِ غبتیتجل ارتقب

 ىیا اس یهَارد ٍ خَد شزکت یلَگَ ثب شزت یت فزٍش ، تزاکت ، تیسیٍ کبرت چبح ثب دیتَاى یم شوب ، ثبشذ

  .دیدُ شیافشا دایشذ را خَد تیسب کیتزاف دیتَاى یم لیقت

 دیکه درج خًد یامضا در را تیسا آدرس (10

 تیسب آدرس ّوَارُ اگز ، دیکي یم شزکت یادیس (گفتوبى یتبالرّب) هختلف یّب فزٍم در شوب کِ دیکي فزض

 شیًوب ثِ سیى شوب تیسب آدرش ، دیًوبئ شزکت ّب فزٍم در شوب کِ یسهبى ، ثبشذ شذُ درج شوب یاهضب در شوب

 .ثبشذ یم دیثبسد شیافشا یّب راُ ىیهْوتز اس گزید یکی کبر ىیا ٍ درآهذ خَاّذ


