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 رٍش تزیي هكوئي ٍ ثْتزیي کِ درآهذ کست رٍش ایي :کلیکی سایتْای اس دراهد کسب رٍش

 ًظز اس هحذٍدیتی ّیچ ٍ ای سزهبیِ ّیچ ثذٍى ضِ، هی هحسَة ّن درآهذ کست

 ثب فقف ٍ تخػع، ّیچگًَِ داضتي ثذٍى ّوِ اس هْوتز ٍ هلیت ٍ جغزافیبیی سي،تحػیالت،هَقؼیت

 .کٌیذ پیذا دست هبُ در ثبال درآهذی ثِ تَاًیذ هی ٍقت، سبػت ًین رٍساًِ ٍ ایٌتزًت خف یک داضتي

 هؼتجز اس اثتذا ثبیذ ٍ کزد اقویٌبى سبیتی ّز ثِ ًجبیذ ایٌتزًتی درآهذ کست ٍ تجبرت در :هْن ًکتِ

 آسوبى ضزکت درآهذ کست ٍثسبیتْبی هي.ثپزداسیذ فؼبلیت ثِ سپس ٍ کٌیذ پیذا اقویٌبى آى ثَدى

 ثجت ثِ کطَر سبیتْبی سبهبًذّی ستبد در ّن هؼتجزًذ، ٍ هكوئي ّن.کٌن هی پیطٌْبد ثْتَى را

 سبدگی ثِ تَاًیذ هی را هَارد ایي) ثبضذ هی ارضبد ٍ فزٌّگ ٍسارت اس هجَس دارای ّن ٍ رسیذُ

. (کٌیذ تحقیق

 پستْبی در تَاًیذ هی را آًْب ی ّوِ کِ) آسوبى ضزکت درآهذ کست سبیتْبی در فؼبلیت رٍش

 کبر رٍش فقف هي ثٌبثزایي .ّستٌذ ّن هطبثِ ّوگی (ًوبییذ هطبّذُ ایٌجب اس یب ٍ کٌیذ پیذا قجلی

t یب تَثبکس)تئَثبکس سبیت یؼٌی ایزاى، درآهذ کست سبیت تزیي قذیوی در کزدى eobux) را 

:  ثبضٌذ هی هطبثِ دقیقبً ّن آًْب ی ثقیِ هیذم، تَؾیح ثزاتَى

  :تَثبکس سبیت در درآهذ کست آهَسش

 

 

 

 اهزٍس تب فؼبلیت ی سبثقِ سبل چْبر  داضتي ثب سبیت ایي است ایزاًی  PTC  سبیت اٍلیي  تئَثبکس

 خَد اػؿبی ثِ پزداختی تَهبى هیلیَى 105 ٍ کبرثز ًفز 67000 داضتي ثب 91 سبل هبُ ضْزیَر اٍل

 ایزاًی سبیت ثْتزیي ٍ هؼتجزتزیي ػٌَاى اش کبرًبهِ اسبس ثز ٍ ضکستِ را ایزاًی سبیتْبی رکَرد

 است ثزخَردار خَد کبرثزاى ثیطتز اهٌیت ثزای  SSL  گَاّی اس ّوچٌیي .گزفتِ را

 سبهبًذّی ستبد ٍ اسالهی ارضبد ٍ فزٌّگ ٍسارت اس رسوی هجَس دارای ٍ رسیذُ ثجت ثِ سبیت ایي

 ایٌتزًتی پبیگبُ سبهبًذّی ستبد) سبیت ایي در تَاًیذ هی اقویٌبى جْت است ایزاى ایٌتزًتی پبیگبُ

 ثَد ّزهی ٍ کالّجزدار سبیت ایي اگز ضَیذ هكوئي آى جَاس اس تب کٌیذ ٍارد را سبیت آدرس (ایزاى

 گفتگَ تبالرّبی ٍ فزٍهْب ٍجَد ثَد ضذُ ثستِ ٍ فیلتز االى تب فؼبلیت سبل چٌذ ایي قی ثبضیذ هكوئي

 .است کزدُ ثیص اس ثیص را سبیت ایي اػتجبر یکذیگز ثب اػؿب اقالػبت تجبدل ٍ ارتجبـ ٍ
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دّن؟  اًجام سایت در باید را عولی چِ عضَ یک عٌَاى بِ هي

 6 رٍی ثز ّستیذ هجبس رٍساًِ کِ کٌیذ هی دریبفت تجلیغ تؼذادی سبػت 24 ّز ًبم ثجت اس ثؼذ ضوب

 هیکٌیذ دریبفت تَهبى 10 الی 5 ّب تجلیغ ایي اس یک ّز رٍی ثز کزدى کلیک ثب .کٌیذ کلیک تجلیغ

 ثِ فؼبلیت اٍایل !! ًکٌیذ ػجلِ ٍلی ثزسن تًَن هی کجب ثِ تَهبى 50 ثب رٍسی کِ ثگیذ اٍلص ضبیذ

 4،5 رٍس ّز تًَیذ هی کِ کٌیذ فکز ایي ثِ ...غجزُ ثبسی ایي اسن ٍاقغ در رفت خَاّذ پیص کٌذی

! ثیبریذ دست ثِ پَل  تَهبى ّشار

 سیزهجوَػِ اس آًزٍس فزدای تب کٌیذ کلیک ّب آگْی رٍی حتوب رٍس ّز ثبیذ ضوب کِ ًکٌیذ فزاهَش 

 ًخَاّیذ سَدی خَد ّبی سیزهجوَػِ اس آًزٍس فزدای ًکٌیذ کلیک یکزٍس اگز کٌیذ سَد خَد ّبی

. ثزد

 ًوبیذ کلیک "تجلیغبت هطبّذُ" رٍی ثز غفحِ راست سوت ثبالی گَضِ در اثتذا آگْی دیذى جْت

 کِ ضذ خَاّذ ظبّز ضکل ای دایزُ آیکي یک کٌیذ کلیک آگْی رٍی ثز جذیذ ی غفحِ در سپس

 ثوبًیذ هٌتظز ثبًیِ 60-30 ثبیذ ٍ ضذ خَاّذ ثبس آگْی ی غفحِ سپس ًوبییذ کلیک ًیش اى رٍی ثبیذ

 ثز ّوشهبى اگز .ضذ ٍاریش ضوب حسبة ثِ هجلغ هیذّذ پیغبم ضوب ثِ ثؼذ ضَد کبهل آگْی ثبرگذاری تب

 ثِ یکی را ّب آگْی ثبیذ ضوب ثزد ًخَاّیذ سَدی آگْی آى اس کٌیذ کلیک آگْی یک اس ثیص رٍی

. کٌیذ ثبس یکی

است؟  چقدر ّاین سیزهجوَعِ ٍ خَدم کلیک اس هي سَد

هیطَیذ  ضٌبختِ استبًذارد ػؿَ ػٌَاى ثِ ثبضیذ ضذُ سبیت ػؿَ رایگبى ثػَرت اگز ضوب

 قالیی ای ًقزُ استبًذارد ػؿَیت ًَع

 ثبًیِ 30 تجلیغ ّز هطبّذُ آهذ در

 کبرثز تَسف ای

 ریبل 70 ریبل 60 ریبل 50

 ثبًیِ 60 تجلیغ ّز هطبّذُ آهذ در

 کبرثز تَسف ای

 110 ریبل 100

 ریبل

 ریبل 120

 ثبًیِ 90 تجلیغ ّز هطبّذُ آهذ در

 کبرثز تَسف ای

 160 ریبل 150

 ریبل

 ریبل 180

 ریبل 40 ریبل  30 ریبل 25   ثبًیِ 30 تجلیغ ّز هطبّذُ آهذ در
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 کبرثز سیزهجوَػِ تَسف ای

 ثبًیِ 60 تجلیغ ّز هطبّذُ آهذ در

 کبرثز سیزهجوَػِ تَسف ای

 ریبل 80 ریبل 60 ریبل 50

 ثبًیِ 90 تجلیغ ّز هطبّذُ آهذ در

 کبرثز سیزهجوَػِ تَسف ای

 ریبل 120 ریبل 90 ریبل 75

  
 خَدتَى جیت اس ّن ریبل 1 حتی ًیست السم تَثبکس اس قالیی اکبًت خزیذ ثزای ضوب :ًکتِ

 یب کٌیذ اجبرُ سیزهجوَػِ کٌیذ هی کست سبیت اسخَد کِ درآهذی ثب تًَیي هی ضوب ثلکِ !ثپزداسیي

! کٌیذ تجلیغ سبیت در حتی یب ٍ کٌیذ قالیی رٍ حسبثتَى

 هی خزیذاری قالیی اکبًت اٍل ّوَى اس ثزسي ثْتزی سَد ثِ سٍدتز ایٌکِ ثزای ّن ّب ثؼؿی اهب

 چٌذ کٌی گذاری سزهبیِ سبیت ایي تَ قذر چِ ّز چَى !کٌي هی خَثی کبر هي ًظز ثِ الجتِ کِ کٌي

! ثزگزدًٍی تًَی هی رٍ ثزاثزش

 

 : (ّا رفزال) ّا سیزهجوَعِ

 ثزاثز چٌذیي را ضوب آهذ در سیزهجوَػِ اهب کٌیذ درآهذ کست ّن سیزهجوَػِ ثذٍى تَاًیذ هی ضوب

. آهذ خَاّذ دست ثِ ّب رفزال اس ضوب درآهذ اػظن قسوت درٍاقغ هیکٌذ

: رفزال اًَاع

 ٍ داضتِ فؼبلیت سبیت در ضوب ٍ هي هثل کِ ّستٌذ حقیقی افزاد ای اجبرُ سیزهجوَػِ :ای اجبراُ

 رفزال ّز قیوت کٌیذ هی اجبرُ سیستن اس کن قیوت ثب دلخَاُ هذت ثِ را آًْب ضوب هیکٌٌذ کلیک

 ًوی خَد جیت اس ریبل 1 حتی آى ی اجبرُ پزداخت جْت ضوب کِ است رٍس 30 ثزای ریبل 2500

 جْت را دیگزی قسوت ٍ ثزداضت را سبیت در خَدتبى فؼبلیت حبغل هجلغ اس قسوتی ثلکِ پزداسیذ

 سَد اجبرُ هجلغ ثزاثز 3-2 سیزهجوَػِ ی اجبرُ اس .هیکٌیذ گذاری سزهبیِ سیزهجوَػِ اجبرُ

 کلیک اهزٍس ثبیذ ضوب دارد ضوب سیزهجوَػِ ٍ خَد ثَدى فؼبل ثِ ثستگی سَد هیشاى ایي هیکٌیذ

. کٌیذ کست درآهذ ّبیتبى سیزهجوَػِ کلیک اس آى فزدای تب ثبضیذ کزدُ

 5 حذاکثز ضوب درایٌػَرت ًویکٌٌذ کلیک اغال یب هیکٌٌذ کبر ؾؼیف ّب سیزهجوَػِ ایي اس ثؼؿی

 آًزا تَهبى 60 هجلغ ثب ًکزد کلیک ّن ثبس اگز کٌیذ غجز تبى سیزهجوَػِ کلیک آخزیي سهبى اس رٍس
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 رٍ فؼبل غیز ّوَى اگِ ٍلی ثبضِ سیبد خیلی ًظزتَى ثِ ضبیذ .کٌیذ تؼَیؽ دیگز ی سیزهجوَػِ ثب

. کٌیي هی ؾزر ثیطتز داریي ًگِ

 ًبم ثِ دارد ٍجَد ای گشیٌِ (ّب هجوَػِ سیز)ًفزات قسوت در ٍ ضوب کبرثزی هٌَی در :هستقین 

 ثٌزّبی ّن ٍ دارد ٍجَد ضوب هخػَظ لیٌک ّن قسوت ایي در .ضوب هستقین ًفزات جذة لیٌک

 یب ایویل آضٌبیبًتبى ٍ دٍستبى ثزای یب ٍ دّیذ قزار خَد ٍثسبیت در آًزا تًَیذ هی ضوب،کِ اختػبغی

SMS هجوَػِ سیز درآیذ، سبیت در ػؿَیت ثِ ضوب هخػَظ لیٌک ی ثَسیلِ کِ ضخػی ّز.کٌیذ 

 ٍ ثحث ثب ثلکِ کٌیذ ًوی پزداخت را هجلغی ضوب سیزهجوَػِ ًَع ایي در .ثَد خَاّذ ضوب هستقین

 سبیت ثِ ضوب تَسف هستقیوب آضٌبیبًتبى ٍ دٍستبى ٍ اقَام ایٌتزًت یب ٍ اجتوبػی هکبًْبی در گفتگَ

 ضوب گفتن قجال کِ ّوبًكَر .هبًٌذ هی ثبقی ضوب ی سیزهجوَػِ ّویطِ ثزای ٍ ضًَذ هی هؼزفی

 سیزهجوَػِ ثِ هتکی ٍ هستقین سیزهجوَػِ ثذٍى ٍ ًیستیذ هستقین سیزهجوَػِ جذة هستلشم

. ثزسیذ قجَلی قبثل درآهذ ثِ هیتَاًیذ خَد فؼبلیت ٍ ای اجبرُ

  
:  (باسیافت) ّا رفزال جایگشیٌی ٍ حذف

 ثب .کٌیذ ػَؼ دیگز رفزال یک ثب را اٍ !؟ کٌذ ًوی کلیک ٍ ّست تٌجل ضوب (رفزال) هجوَػِ سیز آیب

. کٌیذ دیگز رفزال یک جبیگشیي رٍ رفزال ایي تَاًیذ هی خَد اػتجبر اس تَهبى 60 پزداخت

 را داریذ آًزا تؼَیؽ قػذ کِ ای سیزهجوَػِ ٍ رفتِ "ای اجبرُ ًفزات" غفحِ ثِ کبر ایي ثزای

 کلیذ سپس ٍ ًوَدُ اًتخبة "کٌن ثبسیبفت آًزا هیخَاّن "گشیٌِ غفحِ پبییي کطَی اس ٍ سدُ تیک

. دّیذ فطبر را تبییذ
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 : سیزهجوَعِ کزدى اجارُ آهَسش 

 تب  ثبضیذ داضتِ هَجَدی خَد درآهذ حسبة در ریبل 2500 ثبیذ سیزهجوَػِ کزدى اجبرُ ثزای

 سهبًیکِ سبیت در فؼبلیت اس ثؼذ ضوب .کٌیذ اجبرُ را ّب سیزهجوَػِ اس ًفزی سِ پکیج ثتَاًیذ

 آى دٍثزاثز تب کزدُ سزهبیِ سبیت در ثزداضت ثجبی آًزا هیتَاًیذ رسیذ تَهبى 250 ثِ پبداضتبى

 را سبیت در خَد فؼبلیت اس حبغل ضذُ کست هجلغ ثبیذ سیزهجوَػِ اجبرُ ثزای ثٌبثزایي کٌیذ، سَد

کٌیذ  هٌتقل اجبرُ حسبة هَجَدی ثِ هَجَدی حسبة اس

 کلیک "خزیذ" رٍی ثز خَد کبرثزی حسبة در ایٌکبر ثزای کٌیذ اجبرُ سیزهجوَػِ هیتَاًیذ اکٌَى

 پکیج غفحِ ایي در .ضَیذ جذیذ ی غفحِ ٍارد تب کٌیذ کلیک "ًفزات اجبرُ" رٍی سپس ًوَدُ

 سجذ آیکي رٍی ثز سپس کزدُ اًتخبة را غیزُ ٍ ًفزُ 5 ًفزُ 3 ًفزُ 1 اس اػن را خَد ًظز هَرد

. ًوبییذ کلیک

  
کٌن؟  دریافت را خَد درآهد هیتَاًن سهاًی چِ
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 ضوب تَثبکس در ! کٌذ هی ٍاریش ضتبة ضجکِ ػؿَ حسبثْبی توبم ثِ را ضوب درآهذ تَثبکس         ·

 هستقیوبً را خَد درآهذ تَاًیذ هی ٍ ًیستیذ ایٌتزًتی یب ٍ خبرجی ثبًکْبی در حسبة داضتي ثِ ًیبسی

 . کٌیذ دریبفت ایزاًی ثبًکْبی تَسف

 سیز ضزح ثِ کِ ثبضیذ داضتِ را ثزداضت ًیبس هَرد ضزایف ثبیذ خَد حسبة اس ثزداضت ثزای ضوب      

 : است

 . ثبضیذ کزدُ هطبّذُ تجلیغ 100 حذاقل ثبیذ ضوب ثزداضت ثزای - 1

  .کٌیذ تَجِ ثزداضت قبثل هَجَدی حذاقل ثِ ثبیست هی ثزداضت ثزای ضوب - 2

 ، ثزداضت دٍهیي ثزای ریبل 12,000 ، ثزداضت اٍلیي ثزای ریبل 6,000 ثزداضت هجلغ حذاقل

 .. ثبضذ هی آى اس ثؼذ ٍ چْبرم ثزداضت ثزای ریبل 40,000 ٍ ثزداضت سَهیي ثزای ریبل 20,000

 شًَد؟ عضَ خاًِ یک اس هیتَاًٌد ًفز تعداد ّز آیا

 کبهال ایٌتزًت خف 2 دارای ضوب ایٌکِ هگز دارد، ًبم ثجت اجبسُ خبًَادُ یک در کبرثز یک خیز،فقف

 کبهپیَتز ّز ضٌبسبیی ضوبرُ ، پی آی آدرس: تَؾیح.ثبضیذ هتفبٍت آدرس پی آی 2 ٍ هتفبٍت

 ایٌتزًتی کبرثز ّز ضٌبسبیی ضوبرُ پی، آی کِ گفت تَاى هی ایي ثٌبثز .است ایٌتزًت ضجکِ ثِ هتػل

 ّز ثب ٍ کٌیذ کبری دست دیگز اثشارّبی یب ضکي فیلتز قزیق اس را خَد پی آی کٌیذ سؼی اگز.است

 ٍ ضٌبسبیی را ضوب سبیت، ٍة در اتَهبتیک پیطزفتِ تقلت ؾذ سیستن ، ضَیذ ػؿَ دٍثبرُ رٍضی

 تَاًیذ ًوی ّن جذیذ کبرثزی ًبم ثب حتی ّزگش دیگز ضوب ٍ کزد خَاّذ هسذٍد را ضوب قجلی حسبة

 .ضَیذ سبیت ػؿَ دٍثبرُ

 وِ ثبشیذ هطوئي خذا اهیذ ثِ ٍ آٍریذ ثذست را حاللی پَل تب وٌیذ درآهذ وست صبدلبًِ یعٌی ایي ٍ

 ًظز هذ را هَرد چٌذ وِ شزطی ثِ.رسیذ هی آلتبى ایذُ درآهذ ثِ ٍ شذ خَاّیذ هَفك راُ ایي در

:  ثبشیذ داشتِ

 ون شوب ی اٍلیِ درآهذ هثالً.دارد هشىالتی راُ اثتذای در وبری ّز !ثبشیذ صجَر ثبیذ ایٌىِ اٍل

 حسبة تَی پَلی ًِ ٍ داریذ ای هجوَعِ سیز ًِ فعالً چَى.است طجیعی ایي ٍ .ثَد خَاّذ

 حتوبً : وِ ثبشیذ داشتِ اطویٌبى ًىتِ ایي ثِ ٍ دّیذ اداهِ وبرتبى ثِ ٍ ًشَیذ اهیذ ًب پس !درآهذتبى

. داد خَاّذ ًبى را ثٌذگبًش خذا درآهذ، وست راُ در ٍ داد خَاّذ ًتیجِ وبرتبى

 حتوبً ٍ ثزسیذ ًتیجِ ثِ تب ًشَیذ ًباهیذ ٍ وٌیذ تجلیغ ثبیذ ای ٍسیلِ ّز ثب ٍ ثبشیذ فعبل ایٌىِ دٍم

 ٍثسبیتتبى یب ٍثالي در را (ًفزات جذة لیٌه) خَد ثِ هخصَص ثٌز تَاًیذ هی.رسیذ خَاّیذ
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 ...ٍ ثَن فیس یبَّ، در دٍستبًتبى ٍ دٍستبى ثزای را خَد لیٌه SMS ٍ ایویل ی ثَسیلِ یب ٍ ثگذاریذ

. وٌیذ دعَت را آًْب ٍ ثفزستیذ

 جذة ثِ ًبدرست ٍ تَخبلی ّبی ٍعذُ دادى ثب ّب خیلی 1ثپزداسیذ تجلیغ ثِ صبدلبًِ ایٌىِ آخز در ٍ

 هبًذگبر سیبد وٌیذ، جذة ّن سیبدی افزاد حتی تجلیغ، ایٌگًَِ ثب اگز حبلیىِ در !پزداسًذ هی ًفزات

 فعبلیت دیگز رٍس چٌذ اس ثعذ ثٌبثزایي شًَذ، ًن عولی ثَدیذ، دادُ وِ ّبیی ٍعذُ چَى .ًیستٌذ

. وزد ًخَاٌّذ

 دیگز لبلجی در وِ ّستٌذ ّزهی شزوتْبی ّوبى سبیتْب، ای وِ وٌٌذ هی فىز ّب خیلی : هْن ًىتِ

 هی سبدُ هثبل یه ثب ٍ وٌیذ فىز ووی ّن شوب اگِ حتی .ًیست ایٌگًَِ صَرتیىِ در !اًذ شذُ ظبّز

 خَة.داریذ هجوَعِ سیز 100 شوب وٌیذ فزض : سبدُ هثبل یه.ًیستٌذ ّزهی سبیتْب ایي وِ ثیٌیذ

 فزض حبل .شَد هی ٍاریش شوب حسبة ثِ هجلغی وٌٌذ، هی آًْب وِ ولیىْبیی اسای ثِ وِ است ٍاضح

 ریبل یه ایٌصَرت در .ثبشٌذ داشتِ هجوَعِ سیز 100 وذام ّز ّن شوب ّبی هجوَعِ سیز وِ وٌیذ

 ایٌىِ یعٌی ایي ٍ .رسذ هی شوب ّبی هجوَعِ سیز ثِ فمط ٍ رسذ ًوی شوب ثِ آًْب فعبلیت اس ّن

 فعبلیت هوٌَعیت لبًَى" طجك ًتیجِ در .ّستٌذ هسطح وبهالً ٍ ًیستٌذ ّزهی اصالً سبیتْب ایي

 جوَْری در آًْب فعبلیت وِ ّستٌذ هسطح سبیتْبی وبهل هصذاق سبیتْب ایي "ّزهی شزوتْبی

 فَق هطبلت تَاًیذ هی سبدُ، تحمیك یه ثب) است آساد ٍ لبًًَی وبهالً فَق، ثٌذ ثزاسبس ٍ  اسالهی

 (وٌیذ ثزرسی را

. ثبشیذ پیزٍس ٍ هَفك

: گزدآٍری ٍ هٌجغ

 رآهذ10 ٍثالگ  
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