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 نگیمارکت دئویو قاعده 10

 هزدم ٍالع، در. ثبضذ یم رضذ حبل در یصعَد صَرت ثِ دئَیٍ یهحتَا یثزا ًتزًتیا کبرثزاى یجستجَ اهزٍسُ

 .داًٌذ یم اعتوبد لبثل هٌجع کی را دئَیٍ آى ثز عالٍُ ٍ ضًَذ یم جذة دئَیٍ تَسط ضتزیة

 هخبطت جذة ثِ دئَیٍ قیطز اس کِ است یًتزًتیا یاةیثبسار اس یضکل دئَیٍ قیطز اس یاةیثبسار ای ًگیهبرکت دئَیٍ

 .پزداسد یم

 ٍ کست رًٍك ثِ ٍ است تیسب کیتزاف شیافشا یثزا لذرتوٌذ اثشار کی دئَیٍ قیطز اس یاةیثبسار ًکِیا ثِ تَجِ ثب

 دُیًبد را آى هطبغل ٍ تْبیسب ٍة صبحجبى اس یاریثس ٌَّس ٍجَد ىیا ثب کٌذ؛ یم کوک یریچطوگ طَر ثِ کبر

 .رًذیگ یم

 یًکیل گَگل ّوبًٌذ جستجَ یهَتَرّب لذا کٌٌذ، یم جستجَ را دئَّبیٍ هذاٍم صَرت ثِ کبرثزاى کِ ییآًجب اس

 .دٌّذ یم شیًوب سیى را یدیکل کلوِ ثب هزتجط یدئَّبیٍ جستجَ، جیًتب در ٍ اًذ دادُ لزار دئَیٍ عٌَاى تحت

 ثب است یضزٍر د،یّست کبرتبى ٍ کست جیتزٍ یثزا ىیآًال یدئَّبیٍ جبدیا هَرد در کزدى فکز حبل در ضوب اگز

 آى اس یخَة عولکزد ٍ ضَد یسبس ًِیثِ جستجَ یهَتَرّب در ضوب یدئَیٍ تب دیثبش آضٌب ًگیهبرکت دئَیٍ اصَل

 .دیآٍر دست ثِ

 جیًتب در را دئَیٍ فزٍد صفحبت رتجِ آًْب اس استفبدُ ثب تب است ضذُ ارائِ ًگیهبرکت دئَیٍ لبعذُ 10 ریس در

 .دیدُ شیافشا را دیثبسد تعذاد ٍ ثْجَد جستجَ یهَتَرّب

 است یدیکل کلمٍ شامل کٍ عىًان کی جادیا  .1

 در. کٌٌذ درک را دئَیٍ یهحتَا جستجَ یهَتَرّب کِ ضَد یم ثبعث دئَیٍ عٌَاى در یدیکل کلوبت اس استفبدُ

 .دیثبش داضتِ هزتجط یجستجَّب یثزا یثبالتز یا رتجِ دیتَاى یم ضوب رٍش ىیا

 .دیدٌ قزار مته کی خًد یدئًیي صفحٍ یتزا .2
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 یهَتَرّب ثِ را اهکبى ىیا دئَ،یٍ صفحِ در سئَ ىیلَاى اسبس ثز ضذُ ًِیثِ ٍ خالصِ هتي کی دادى لزار ثب

 .کٌٌذ درک را ضوب یدئَیٍ یهحتَا تب دیدُ یم جستجَ

 «دئًیي »یدیکل کلمٍ اس استفادٌ .3

 است ثْتز لذا کٌٌذ؛ یم استفبدُ جستجَ عجبرت در «دئَیٍ »یدیکل کلوِ اس دئَ،یٍ جستجَ ٌّگبم کبرثزاى اغلت

 .ردیگ لزار تگْب هتب توبم در کلوِ ىیا کِ

 وظز ارسال تاسخًرد، تخش جادیا .4

 دیضَ هطوئي. ثبضٌذ تعبهل در ضوب ثب تب دیثذُ کبرثزاى ثِ را اهکبى ىیا ًظز ارسبل ای ثبسخَرد ثخص دادى لزار ثب

 .دیدُ یم پبسخ آًْب ّوِ ثِ ٍ هطبّذُ را ًظزات ّوِ کِ

 .دیتگذار اشتزاک تٍ یاجتماع یَا رساوٍ ي نیآوال یگذار اشتزاک یتُایسا در را خًد دئًیي .5

 ثبعث کبر ىیا رایس دیکي هٌتطز یگذار اضتزاک تْبیسب ریسب ٍ YouTube، Vimeo در را خَد یدئَّبیٍ

 .ضَد یم تیسب کیتزاف شیافشا

 وکیل یاستزاتژ اس استفادٌ .6

 ىیا در دیثب ضوب. دییًوب تیرعب را ًکیل لزاردادى لَاعذ دئَیٍ فزٍد صفحبت در تبل،یجید یهحتَاّب ّوِ ّوبًٌذ

 .دیکي استفبدُ ّستٌذ، ضوب یدئَیٍ ثب هزتجط کِ یخبرج ٍ یداخل ًکْبیل اس صفحبت

 مىاسة Thumbnail عکس اس استفادٌ .7

 توبضب یثزا را ضوب یدئَیٍ عتزیسز کبرثز ضَد یم ثبعث ٍ کٌذ یم کوک کبرثز جذة ثِ کِ هْن عَاهل اس یکی

 ٍ کٌذ جذة را کبرثز اٍالً کِ دیدُ لزار دئَیٍ اس را یعکس پس. ثبضذ یم دئَیٍ Thumbnail عکس کٌذ، اًتخبة

 .دّذ شیًوب را لنیف هفَْم دٍهبً

 RSS اس استفادٌ .8
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 لزار ثب. ًٌذیثت آًجب در را ضبى عاللِ هَرد یهحتَا ٍ ثبضٌذ داضتِ RSS کی کِ دٌّذ یم حیتزج کبرثزاى هعوَالً

 ٍ ًذیًوب اضبفِ ضبى RSS ثِ را یدئَّبیٍ تب دیدُ یم کبرثزاى ثِ را اهکبى ىیا دئَ،یٍ صفحِ در RSS دکوِ دادى

 .ثپزداسًذ آى یتوبضب ثِ ًذُیآ در

 دئًیي کی اس شیب ارسال .9

 در. است ضتزیة یکی اس ضوب یدئَّبیٍ تعذاد کِ دیثبش هطوئي دئَ،یٍ قیطز اس یاةیثبسار ىیکوپ یاًذاس راُ اس لجل

 یدئَّبیٍ ریسب کِ دارد لیتوب احتوبالً ثزد، یم لذت ضوب یدئَّبیٍ اس یکی یتوبضب کبرثزاس کِیسهبى رٍش ىیا

 .دیًوب هطبّذُ را ضوب

 يتتانیيتی صفحٍ دکىىذگانیتاسد تعذاد شیافشا .10

 ضتزیة جستجَ یهَتَرّب جیًتب اٍل یّب رتجِ در گزفتي لزار احتوبل ثبضذ، ادیس دکٌٌذگبىیثبسد تعذاد کِیسهبى

 .ضَد یم


