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 . چگونه پروفایل خود را بهینه کنیم؟1

اجازه دهید از اصول پایه شروع کنیم. ساختار  توانید انجام دهید، با هر آنچه دارید و هر کجا که هستید.هر آنچه می 

اویر. دهد. جایی برای درج بیوگرافی و تصمعرفی کاربر در اختیارتان قرار میهای اجتماعی یک صفحه پروفایل برای تمام رسانه

 داشتن یک پروفایل تأثیرگذار بسیار حیاتی است چون قضاوت اولیه مردم از اکانت شما بستگی به آن دارد.

ایست به تمام دنیا اساساً رزومه توان گفتهای شماست. میهدف از یک پروفایل متقاعد کردن مردم برای توجه به فعالیت

سازی پروفایل برای افزایش تأثیرگذاری آن شرح برای دیده شدن و مورد قضاوت قرار گرفتن. در این فصل چگونگی بهینه

 داده خواهد شد.

 

 یک نام ساده برای صفحه خود انتخاب کنید

 

مروز نام م. ممکن است اگر ابگذارید پیش از آنکه بر روی پروفایل کار کنیم، یک نام خوب برای صفحه انتخاب کنی

ای مرتبط با کار و حرفه خود انتخاب کرده باشید در آینده پشیمان شوید، چون تا آخر عمر که قرار نیست خالقانه

برای یک شرکت کار کنید! تصور کنید امروز دو سال بعد است و شما به دنبال شغل هستید. چه نامی انتخاب 

 کنید؟می

خود را انتخاب کرده باشید، اما هر چه زمان بیشتر بگذرد تغییر یک نام غیراصولی  ممکن است اکنون نام صفحه

شود و تبعات منفی بیشتری بدنبال خواهد داشت. پیشنهاد ما این است که از یک نام ساده و عاقالنه تر میسخت

 G. Kawasaki»، «GT»مناسب است، نه « Guy Kawasaki»استفاده کنید. به طور مثال در مورد من 

Kawasaki » و نه«G. T. Kawasaki .» کاری کنید که مردم به راحتی بتوانند شما را پیدا کنند و به خاطر

 بسپارند. این بخش جای خالقیت و پیچیدگی نیست.

 

 ثانیه اول فکر کنید 5برای 

ه طور گیرند. بمی کنند، بلکه چند لحظه نگاهی به آن انداخته و به سرعت تصمیمها را مطالعه نمیمردم پروفایل

فکر کنید )سویپ راست برای بله و سویپ چپ برای  Tinderیابی آنالین، مثل های دوستمثال در زمینه رسانه

مفصل(. پروفایلتان باید احساسی از اینکه شما گیرد )با یک پرسشنامه قرار می eHarmonyنه( که در مقابل آن 

 داشتنی، قابل اعتماد و شایسته هستید را منتقل کند.دوست

 

 آواتار: یک دایره یا مربع کوچک برای درج عکس یا لوگو. -

کاور )گوگل پالس، فیسبوک و لینکداین( یا هدر )توییتر(: بزرگترین المان گرافیکی در پروفایل است که  -

 کند.شکل تصویری بازگو میرا بهداستان شما 

http://www.gotinder.com/
http://www.eharmony.com/


 ای از سوابق تحصیلی و کاری شماست.متن بیوگرافی: خالصه -

 های رسانه اجتماعی شما.لینکها: لیستی است از لینکها به وبالگ، وبسایت و دیگر اکانت -

 کادربندی چهره در آواتار

دهند  توانند تشخیصاین ترتیب مردم می آواتار دو کاربرد مهم دارد. یک اینکه ابزاری است برای شناسایی شما، به

هستید! )خدا رحم کنه اگه غیر از من کسی به این نام باشه!( دوم، پشتیبانی « گای کاوازاکی»شما کدامیک از مثال 

 داشتنی بودن، قابل اعتماد بودن و شایستگی شما.است برای روایت دوست

د کند. پس چون فضای کافی در اختیار ندارید آواتار نبایمیچهره شما بیشترین اطالعات را درباره شخصیتتان منتقل 

اده کنید های گرافیکی استفتصویری از خانواده، دوستان، سگ، یا خودرو باشد. به همین ترتیب نباید از لوگو یا طرح

 مگر اینکه اکانت برای یک سازمان یا شرکت باشد.

 کنم:نکته دیگر اشاره می 1جا به در این

شود. پس چهره خود را در وسط قرار ندهید )از روبرو تقارن باعث کم شدن جذابیت تصویر میعدم تقارن:  -

قسمت تقسیم کنید و چشم را نزدیک به یکی از خطوط  1عکس نگیرید(. تصویر را از طول و عرض به 

 عمودی قرار دهید.

 شود مگر اینکه از فلشمی رو به نور: منبع نور باید روبروی شما باشد. اگر از پشت سر باشد صورت تاریک -

 افزار ویرایش تصویر نور را اصالح کنید.استفاده کنید و یا با نرم

ود. اما شها در اندازه یک تمبر کوچک پستی دیده میها و کامنتبزرگ فکر کنید: تصویر آواتار شما در پست -

ویری که ببینند. پس تص کیفیتی از شماکنند ممکن است تصویر بزرگ اما بیوقتی مردم روی آن کلیک می

 پیکسل باشد. 611کنید حداقل با عرض آپلود می

 از یک تصویر استفاده کنید

شوند. تصویر شما های مختلف استفاده کنند، مردم سردرگم میها از لوگوهای متفاوت از هم در مکاناگر شرکت

نید تا کین ترتیب به مردم کمک میلوگوی رسانه اجتماعی شماست. پس همه جا از یک تصویر استفاده کنید. به ا

های مختلف شما را شناسایی کنند و کمتر بپرسند: کدام یکی؟! برای مثال، تصویر به راحتی در رسانه

GuyKawasaki@   در توییتر همانGuyKawasaki+ .در گوگل پالس است 

 یک شعار بسازید

توانید یک شعار به پروفایل خود اضافه کنید. با دو تا چهار کلمه شعاری بسازید که هدف ها شما میدر اغلب پلتفرم

 به چند«. کنممن مردم را قدرتمند می»از وجود سازمان یا شخص شما را برساند. به طور مثال شعار من این است: 

 کنم:مثال تئوریک اشاره می

 

 

https://twitter.com/GuyKawasaki
https://plus.google.com/+GuyKawasaki/posts


Nikeکارایی ورزشی معتبر : 

FedExآرامش ذهن : 

Googleدموکراسی اطالعات : 

Canvaدموکراسی دیزاین : 

 

 ها یکسان است.ی سرویسنکته آخر اینکه مطمئن شوید شعارتان همانند آواتار در همه

 گوگل پالس و دهد که در فیسبوک،اختیارتان قرار میهای موجود عالوه بر آواتار، تصویری بزرگتر در پلتفرم

شود. هدف از آن روایت و ارائه اطالعات شناخته می headerو در توییتر با عنوان  coverلینکداین با عنوان 

توانید عکسی از خانواده، سگ، خودرو، محصول و یا جا جایی است که میهای شماست. ایندرباره عالئق و دغدغه

 بگذارید.عشق خود 

ها همیشه در حال تغییر استاندارد ابعاد آواتارها و کاور/هدر خود هستند. به همین خاطر ما به طور منظم پلتفرم

 Quick Tips for Great Social Media»ها را رصد کرده و استانداردهای روز را در پستی با عنوان پلتفرم

Graphics »توانید هر زمان که نیاز داشتید به آن مراجعه کنید.کنیم. میمنتشر می 

برید. اگر بفرض پلتفرم( اعتبار خود را از بین توانید با خالی گذاشتن آن )استفاده از پیشکاور جایگاهی است که می

 اید که در رسانه اجتماعی ناشی هستید.استفاده نکنید به سادگی اعتراف کردهاز تصویر سفارشی 

 )یکی از فصول کتاب به طور مفصل درباره احتراز از ناشیگری است.(

وانید به تتوان لذت بیشتری برد و خالقیت بیشتری از خود نشان داد. شما حتی میجا میدر مقایسه با آواتار، در این

فی به اندازه کا»ر دهید. به طور مثال من با تصویر کاور خود، در حال روایت این مفهوم هستم که دفعات آن را تغیی

 «. کنممهم هستم که سخنرانی می

 رسمی بسازید URLیک  
. این به معنی است که خود بسازید بوک، یا لینکد اینفیس، گوگل پالس هایرای حسابد یک آدرس رسمی بتوانیشما می

را به این صورت خواهند دید:کاربران لینک   

http://plus.google.com/+guykawasaki/posts 

تر است: بینند که به یاد آوردنش مشکلکاربران لینک را به صورت زیر میدر غیر این صورت   

http://plus.google.com/+111174816614196795698/posts 

رسمی  URLبرای دریافت یک ، که دامینهای مانند ناموجود دارد.  لینکد اینو  فیس بوک، گوگل پالسساختارهایی برای 

رسمی یک  URLهمچنین استفاده از . بهتر است از بیست و یک عدد تصادفی ،خیلی دیر است اما درهرصورت یک چیز

 تست خوب برای استعداد و توانایی شما درفضای مجازی است. 

http://pegfitzpatrick.com/2014/07/13/quick-tips-for-great-social-media-graphics/
http://pegfitzpatrick.com/2014/07/13/quick-tips-for-great-social-media-graphics/
http://pegfitzpatrick.com/2014/07/13/quick-tips-for-great-social-media-graphics/
http://plus.google.com/+guykawasaki/posts
http://plus.google.com/112374836634096795698+posts
https://support.google.com/plus/answer/2676340?hl=en
https://support.google.com/plus/answer/2676340?hl=en
https://www.facebook.com/notes/equine-calculator/how-to-claim-your-vanity-url-for-your-facebook-page/474147772600069
https://www.facebook.com/notes/equine-calculator/how-to-claim-your-vanity-url-for-your-facebook-page/474147772600069
https://help.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/87/~/customizing-your-public-profile-url
https://help.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/87/~/customizing-your-public-profile-url


 به اتمام رساندن کار 

متعاقبا شما را دنبال خواهند کرد،  و د گرفت،نشما یک تصمیم سریع خواه یتگ، کاور و هدر صفحه، کاربران براساس آواتار

کند. اگر تصمیم به دنبال کردن یا یادگیری بیشتر کردند، پروفایل شما د، یا از شما صرف نظر مینگیراش بیشتر یاد میدرباره

ازد تا سقادر میرا را خواهند خواند. برای همین شما نیاز به تکمیل کردن پروفایلتان دارید. گوگل پالس، برای مثال، شما 

ها را فراهم کنید.و لینک مخاطبمقدمه، اطالعات   

 ای فعالیت کنید حرفه

اختصاصی دارد، و همچنین  "تایم الین"هرکس یا هرچیزی در فیس بوک یک حساب کاربری دارد. هر حساب یک 

دنبال کننده داشته باشد دوست و تعداد نامحدود  5111تواند . تایم الین شخصی شما میرا مدیریت کند "صفحه"تواند می

ری ها انواع بیشتهای نامحدود داشته باشند و آنتوانند الیکها میهای عمومی شما را ببینند. صفحهتوانند پستکه می

 بین صفحه و تایم الین را بخوانید.های در اینجا تفاوتتوانید کنند. شما میمی پشتیبانیرا تبلیغات از

گوگل پالس قوانین مشابهی دارد. پروفایل شخصی است و پیج برای تجارت، شهرت، و هنرمندان است. شما میتوانید 

 تفاوتهایشان را اینجا بخوانید.

هیچ انتخابی جز استفاده از صفحه ندارید. به عنوان مثال،  استفاده از رسانه اجتماعی برای کارتان را دارید،اگر شما قصد 

ی دهد که استفاده از تایم الین شخصی برای کسب و کار )به عنوان یک صفحهشرایط خدمات فیس بوک هشدار می

 .خواهد شدبسته در نهایت تواند به این منجر شود که حساب شما مخالف( می

ا به تایم ر صفحهیک و یا  تبدیل نموده صفحهتان را به تایم الین شخصیسازد تا خوشبختانه، فیس بوک شما را قادر می

نه ما سازد یک صفحه جدید از حسابتان ایجاد کنید ا. گوگل پالس شما را قادر میدبستگی به نظر شما دار الین تبدیل کنید،

 برای تبدیل پروفایل به صفحه.

ی فحهص شما باید به خاطر امکانات افزوده شده مانندکنید به طور کلی اگر شما از رسانه اجتماعی برای تجارت استفاده می

 ای عمل کنید.تجزیه و تحلیل وسیع با یک صفحه حرفه    دارای چند ادمین و

 دیکن عمل ناشناس

ببینید. این پنجره  “incognito” در را آن که است نیا ما شنهادیپ نیآخر د،یهست یراض تانلیپروفا از شما که یوقت

 را نیا شما که است یمعن نیا به حالت نیا در شما لیپروفا یمشاهده .کندیم یمخف را شما مشخصات یپنجرهمرورگر، 

 کروم مرورگر در ”incognito“ یپنجره به یدسترس یبرا. دید دیخواه دهندیم انجام گرانید که یروش همان مانند

 .دیکن انتخاب لیفا یمنو از را ”New Incognito Window“ نهیگز

به اضافه اسم مرورگرتان را  ”anonymous“ کلمه گوگل در .دارد وجود مرورگرها درتمام کار نیا انجام یبرا راه کی

 جستجو کنید تا نحوه انجام این کار را پیدا کنید.

https://www.facebook.com/help/217671661585622
https://support.google.com/youtube/answer/2848323?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/2848323?hl=en
https://www.facebook.com/help/116067818477568
https://www.facebook.com/help/contact/366956053339943
https://www.facebook.com/help/contact/366956053339943


 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 ی مطالب چگونگی تغذیه

 

خواند های خوب نمیکسی که کتاب  

ها را بخواند ندارد.       تواند آنمزیت و برتری نسبت به کسی که نمی  

Mark Twin 

 

باشد. ما این های اجتماعی پیدا کردن موضوع و مطالب کافی برای به اشتراک گذاری میی رسانهچالش روزانهترین بزرگ

نامیم. دو راه برای انجام این کار وجود دارد. ایجاد مطلب و انتخاب مطلب.ی مطالب میچالش را تغذیه  

ایجاد و  دهد کهباشد. تجربه ما نشان مییهای وبالگ، عکس گرفتن، یا ساختن فیلم مایجاد مطلب شامل نوشتن پست

نیست. کمک و های اجتماعی کافی برای رسانه ساختن دو مطلب در هر هفته به طور ثابت، مشکل است و دو مطلب،

 راهنمایی به شما برای یافتن مهارت در ایجاد مطلب، خارج از گنجایش این کتاب است.

باشد. گزینش ها میآندیگر کاربران و خالصه کردن آن و به اشتراک گذاری انتخاب مطلب، شامل پیدا کردن مطالب خوب 

ترافیک و ظرفیت ها احتیاج بهسایت ها و وبگذاشتن نیاز دارید؛ وبالگبرد، برد، برد است: شما به موضوعی برای به اشتراک

عات نیاز دارند.بیشتری دارند و کاربران نیز به فیلتر کردن مطالب برای کاهش دادن جریان اطال  



 

 برنامه ریزی کنید 

من معتقد به برنامه ریزی نیستم اگر، تعریف شما از برنامه ریزی این است که شش ماه تفکر و تعقل یا اجاره کردن یک 

های استراتژیک است. اگرچه اکثر کاربران به یک برنامه تاکتیکی و منطقی آژانس برای طراحی برنامه برای رسیدن به هدف

ی گروهی انجام دهند حمایت کنند. هدف برنامه ریزی برای خواهند با یک رسانهمتقاعد کننده نیاز دارند تا آنچه را که میو 

 رسانه گروهی، بازار محتوا و مطلب ساده است:

.تعیین اینکه چطور پول بدست آوریم.1  

و پول بدست آوریم.ها را جذب کنیم .تعیین اینکه به چه نوع کاربرانی احتیاج داریم تا آن1  

ها توقع دارید . تعیین اینکه کاربران تمایل به خواندن چه چیزهایی دارند)چیزی که احتماال متفاوت است از آنچه شما از آن1

 که بخوانند(

 

 استفاده از تقویم تحریریه

:Excelشار س مطابق تاریخ انتنویهای پیشتوانید از این محصول آماده به کار قدیمی برای ذخیره کردن پست* شما می

 ها استفاده کنید.آن

*:Google docs  قدرتGoogle Docs توانید با ای هست که شما میهای اجتماعی به گونهبرای تقویم رسانه

ی ی ابزارهای مختلف به تقویم دسترسوسیلهتواند به اعضای تیم در زمان واقعی همکاری کنید و اینکه هر عضو از تیم می

 داشته باشد.

 

*:Hobspot editorial calendar یهای رسانهاین یک قالب اکسل است که برای تیم طراحی شده تا فعالیت 

ها و فکرهای بکر تواند به عنوان راهنما برای ایدهمی editorial calendar Hobspotاجتماعی درآن ثبت شود. 

و  ها،ها را پیگیری کند. شما می توانید کلمات کلیدی، تموبالگتان باشد، نظارت بر محتوا داشته باشد، و پیشرفت نویسنده

 Hobspot editorial calendar توانید ازها را برای فعالیت به هر پست اضافه کنید. هرچند شما نمیتماس

 چیزی را به اشتراک بگذارید زیرا آن یک قالب اکسل است.

 

:Buffer, Sprout social, and Hootsuite* را در  هااین سه سرویس امکان به اشتراک گذاشتن پستهمه

 ظارت کنید.یتان را برای فعالیت نهابافر تنها پایگاه زمان بندی است بنابراین شما نمی توانید پست کنند .تقویم فراهم می

http://www.google.com/docs/about/
http://offers.hubspot.com/blog-editorial-calendar


Sprout social وHootsuite های اجتماعی را به د تا برنامه ریزی کنید و رسانهناین امکان را می ده به شما

 (: من بافر را توصیه می کنم.Disclosure) نظارت و بازبینی کنید.، نظر دادن و جواب دادن خوبیِ

*Stresslimit :in-WordPres plug   شمارا قادر می سازد تا محتویات وبالگتان را برنامه ریزی کنید و آنچه را

 .اید مرور کنیدکه برای آینده برنامه ریزی کرده

 

 عبور از آزمون بازنشر

زمانی است که برای تر عالی و است عالی این دهند،  + امتیاز به شما1کنند  یا الیک می زمانی که کاربران پستهای شما را

 های شما توسطبه اشتراک گذاشته شدن پست این عمل شبیه به انعام دادن به پیشخدمت است. گذارند.شما کامنت می

آوازه خودشان را به وسیله آنچه شما  این معنی است که کاربران شهرت وو این به دیگران نهایت زیبایی پست شماست

 اید ممکن است به خطر بیاندازند.نوشته

 گارسون، رستوران را به دوستانتان معرفی و تبلیغ کنید!به این مانند این است که شما در مقابل پرداخت انعام 

 های اجتماعی این است:راهنمای کلیدی برای امتحان هنر و علم شما در رسانه

 ?"های من را به اشتراک خواهند گذاشتپستآیا کاربران "

ی چاپلوسی از نوعبازنشر، تقلید نیست بلکه  گذاشتید باید این امتحان را بگذرانید. هر زمانی که شما چیزی را به اشتراک

 های اجتماعی است.رسانه روی صمیمت در

 

 های شمابازنشر پست 
ی که به اشتراک میگذارند. بنابراین، آن حسی را ایجاد میکند برای کنید به خاطر کیفیت چیزهایشما کاربران را دنبال می

گر شما ا برداشت گیالس بهترین چیز است و همچنین به اشتراک گذاری آن. دیدن چیزهایی که به اشتراک گذاشته اند،

 اید.ها را باز نشر نکردید ، این یعنی شما کاربر را به اشتباه دنبال کردهتعداد زیادی از عکس

 ای از خدماتمجموعه 

کنند که از گزینش دستی تا ماژیک مشکی متغیر ها فراهم میها محتوای خوبی جهت استفاده از تکنیکتعدادی از سرویس

 ها منبع محبوب ما هستند.است. این

 
Alltop 

 Alltopیک ادغام موضوعی از محدودهA (adoption)  تا(zoology)Z  است. محققانRSS, Alltop  را

http://stresslimitdesign.com/editorial-calendar-plugin
http://alltop.com/


 ذاغبه عنوان مثال : از هزاران موضوع دسته بندی کردند. ها را به بیشازبین هزاران وب سایت و وبالگ انتخاب کردند و آن

 . اداپشنو  مکین تاشو  سفر، عکاسی، 

شخصی   alltopدر اینجا شخصی سازی کنید.  RSSای از فیدهای ایجاد مجموعهرا به وسیله alltopشما می توانید 

: Disclosure) میکنم. ها تقریبا هرروز برای پیدا کردن مطالب استفادهمن از آنوجود دارد.  هاای از سایتمن، مجموعه

 هستم.(  alltopمن یکی از بنیانگذاران 

 

 فکوستصویر بزرگ و 

به  the big pictureایجاد مقاالت عکس در مورد وقایع کنونی است.او با این سایت نشان دهنده دید آلن تیلور از نحوه

در آتالنتیک نقل مکان کرد.  in focusشروع به کار و سپس به  Boston globeعنوان یک ابزار آنالین برای 

 .هستند یک درجه  محتوا و مطالب هر دو سایت همیشه

 
Buffer 

ن و توییتر قادر میسازد. همچنی بوکفیس، لینکد این، پالسشما را در به گذاشتن مطالب در گوگل buffer حافظه جانبی

 را به شما میدهد. مطالباین ابزار پیشنهاد به اشتراک گذاری 

 
Feedly 

ها و ارائه آن در قالب مجله را ها و وب سایتجمع آوری اطالعات از وبالگکه است  feed-Rss خبرخوان یک فیدلی

 یک محصول مشابه از این نوع میباشد. Flipboardانجام میدهد. 

 

Futurity 
شما را قادر میکند به  Futurityآزادی مطبوعات از دانشگاه است.  ،های بسیاری در اخبار اصلیپایه و اساس داستان

این سی بهترین راه دسترهای محققان در دانشگاه را منتشر میکند. و سادهیافته این ابزاربخاطر اینکه ،حرکت شبیه مطبوعات

 میباشد. futurity.alltopابزار استفاده از لینک 

 

Google scholar 

 .ماهگرفتفرا های اجتماعی می باشد استعداد رسانه که یک وبالگ نویس با Belle Beth Cooperمن این نکته را از

ضوعات جستجو برای پیدا کردن درمان علمی جدی از مو  Google Scholarهای استفاده شونده دراو درباره موضوع

 را ببینید. “persuasion”برای مثال: نتایج جستجوی  .کند که زیر مجموعه موتور جستجوی گوگل استمی

http://food.alltop.com/
http://photography.alltop.com/
http://photography.alltop.com/
http://travel.alltop.com/
http://travel.alltop.com/
http://mac.alltop.com/
http://mac.alltop.com/
http://adoption.alltop.com/
http://adoption.alltop.com/
http://my.alltop.com/guykawasaki
http://my.alltop.com/guykawasaki
http://www.bostonglobe.com/news/bigpicture
http://www.theatlantic.com/photo/
https://bufferapp.com/
https://bufferapp.com/
http://feedly.com/
https://flipboard.com/
http://www.futurity.org/
http://futurity.alltop.com/
http://bellebethcooper.com/
http://scholar.google.it/
http://scholar.google.it/scholar?hl=en&q=persuasion&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=


 

Holy kow 

y KawHol بخشی از وب سایتalltop  ها های مورد عالقه انسانچندین نگهبان بسیار خوب از داستان. است

ارزش به اشتراک  شما هرروز می توانید چیزهای با "!holy cow" کنند  که باعث می شود مردم بگویندنگهداری می

 .ببینید holy kow گذاشته شده را در

 
Klout 

های اجتماعیشون بنا شده شهرت مردم بر اساس قدرت و شهرت رسانه قدرت و این هست که:بیانگر  Kloutاقدامات 

این  ."ایجاد و به اشتراک گذاری محتوای مفید" ماهیت خود را برای کمک به مردم تغییر داد , 1114cloutدرسال  .است

 .می باشد انجام میگیرد مطالباشتراک گذاری  کار با پیشنهاد مردم که به

Linkedln influencer and pulse 

LinkedIn Influencer های باکیفیت باال و عالی شامل صدها نفر به عنوان رهبر برای به اشتراک گذاشتن پست

این برنامه بسیار شبیه به درخواست کننده جدید می باشد اما وقتی ارزشمند است که شرکت کنندگان محتوای آن  باشد.می

 را دنبال کنند.

LinkedIn Pluse .همچنین برای محتوای سرپرستی کسب و کار را فراهم میکند iOS   وAndroid  یک

LinkedIn Pluse  .های دیگر دنبال کنید.سایت های خاصی را در این برنامه یاشما می توانید کانالوجود دارد 

 
NPR 

National Public Radio (NPR)های مورد تحویل می دهد. نمایشای را هر روزه قابل مالحظه مفید طالبم

می باشد. شما می توانید مطالبی که  wait wait…don’t tell meو  tech nation, fresh airعالقه من 

پیدا کنید، مگر اینکه شما بر این باور باشید که تغییرات اقلیمی  Nrpیشه در ارزش به اشتراک گذاشتن را داشته باشد هم

یک  NPR.alltop ها نباید حقوق برابر داشته باشند ، و هرکس به یک سالح اتوماتیک نیاز دارد.یک افسانه است ، و زن

 هست. NRPراه مفید برای دسترسی 

 

Reddit 

Reddit ی می دهند و سایتارمطالب کند. کاربران به خودش را به عنوان صفحه اول اینترنت معرفی می، 

 برای موضوعات خاص وجود دارد ، مانند "subreddir" همچنین. و ترینشان را درصفحه اول نمایش می دهدمحبوب

 .را در موضوعات مختلف پیدا کنید مطالبترین ما می توانید محبوبها، که شبازی، اخبار و فیلم

 

Smart brief 

http://holykaw.alltop.com/
http://klout.com/
https://www.linkedin.com/today/influencers?strategy=followees
https://itunes.apple.com/us/app/linkedin-pulse-news-insights/id377594176?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphonso.pulse
http://www.npr.org/
http://npr.alltop.com/
http://www.reddit.com/


SmartBrief برای هر صنعتی یک انجمن تجارت وجود  .کندمحتوای با کیفیت باال را برای انجمن تجارت انتخاب می

آسان است، زیرا آن خالصه گزینشش  Smart briefتعدادی موضوع را پوشش می دهد. دسترسی به محتویات  که دارد

social-را انتشار می دهد. برای مثال، برای پیدا کردن مطلبی درباره رسانه اجتماعی، از لینک رو به رو استفاده کنید: 

media SmartBrief page. 

 

 

Stumbleupon 
این برنامه، اجتماعی از کابرانی هست که به کیفیت وب سایت خود اهمیت زیادی می دهند. این عمل صفحات را وارد 

ین ، بنابراها را طبقه بندی میکندوب سایتدیگر. این برنامه  جوامعکند برای دسترسی می Stumbleuponسیستم 

 اعضا می توانند موضوعاتی مانند گجت ، طراحی و ورزش انتخاب کنند.

 

TED 
 مورد نقطه به تا دارد زمانی محدودیت دقیقه18 سخنران  کند.های مهیج مفید را در دنیا تولید میاین برنامه تعدادی از فیلم

ای و محلی این برنامه را بیش از پیش مفید و مثمر ثمر واقع کرده های منطقهدر کنفرانس TEDگستردگی نظر برسد. 

های جدید را مشترک شوید تا فیلم TED YouTubeو TEDx YouTubeهای کانال در توانید می شما است.

 دریافت و افراد زیادی را دنبال کنید.

 

 .به اشتراک گذاری آنچه که هم اکنون محبوب است

 یرکمک به غذا دادن به هیوالست. تعدادی راه برای اشتراک گذا مثل این کار تقلب است اما اینشاید احساس شود که

وجود دارد، هنوز  TEDکشف کردن آنچه که هم اکنون محبوب است وجود دارد. برای مثال، چیزی که در روند  مطالب و

 پالس نرسیده است.به موفقیت گوگل

وقتی چیزی را به اشتراک می گذارید، نگران این موضوع نشوید که ممکن است کسی زودتر آن را دیده باشد، زیرا میلیاردها 

طلب وجود دارد. تکیه بر این روش می تواند به کسل کنندگی دیدگاه و چشم انداز شما بیانجامد اگرچه، ها مانسان و میلیون

 نباید اجازه دهید بر روی گزینش شما مسلط شود.

 :کنند وجود داردمنبع که برای ما کار می 5در اینجا 

 

Most-popular.alltop 

Popular.alltop-Most دها و مطالبی که زیاد ایمیل شده اند را از منابعی ماننترینمحبوبNew York  

http://www.smartbrief.com/
http://www.smartbrief.com/getLast.action?mode=sample&b=socialmedia
http://www.smartbrief.com/getLast.action?mode=sample&b=socialmedia
http://www.smartbrief.com/getLast.action?mode=sample&b=socialmedia
http://www.stumbleupon.com/settings/interests/
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
http://most-popular.alltop.com/


times, los Angeles, BBC,CBS, NRP من این موضوعکند. جمع می Alltop  را ایجاد کرده بودم زیرا

  د.انتخاب کردنه شدن تبه اشتراک گذاشبرای کاربران چیزهای محبوب و مطالبی که زیاد ایمیل شده اند را 

 

What's hot on Google 

"What's Hot"هایی هستند خوراک ای خوب یا بد همانهبر. خکندپالس دنبال میها را در گوگلترین پستمحبوب

 what's است شما بخواهید خبرهایی رو درکه به نظر می رسد برای اشخاص سفارش داده شده اند. بنابراین ممکن 

hot همچنین وقتی ما در گوگل هستیم،  .ضروری نمی دانید اها ربخوانید، اما به اشتراک گذاری آنGoogle 

trendsمشخص را کشوری توانید می شما  ی دهد.، نوع اطالعاتی که مردم در سراسر دنیا جستجو کرده اند را نشان م 

 .کنید ایجاد خود عالقه مورد موضوعات برای شخصی اشتراک و کنید

 

Trending Topics On Facebook 
است. این همچنین یک منبع  "Trending"بوک، طرف راست صفحه، قسمت اخبار شامل یک قسمتی به نام در فیس

 مفید برای به اشتراک گذاشتن مطالب است.

 

Popular pins khasti pinterest 

 ینجااهای محبوب در پینترست پیدا کنید. در به وسیله جستجو در پین اشما می توانید چیزهای مورد عالقه و مطالب داغ ر

 ه حساب کاربری یک نفر است.و غذا دارد. این صفحه سایت مربوط ب مدلموضوع مورد نظر گرایش به سمت 

"Guided search" کند. برای مثال، پینترست مطالب جالب را توسط پاالیش تدریجی جستجوهای شما فراهم می

 نتایجینوشتم، وبا  ار "cakes"و  "wedding"رو جستجو کرده ام، سپس به نوبت کلمات  "hockey"من کلمه 

ینترست به جالبی نتایج پ ،این جستجو رو در گوگل انجام دهید، متوجه خواهید شد که نتایجرو به رو شدم. سعی کنید مشابه

 نیستند.

 

Evergreen Topics 

 با نمک نیستند. در اینجا لیستیهای های خنده دار یا سگموضوعاتی وجود دارد که همیشه محبوب هستند. منظور من گربه

 :ها وجود دارداز آن

 

 

Coffee 

https://plus.google.com/explore/_
https://www.google.com/trends/hottrends
https://www.google.com/trends/hottrends
https://www.google.com/trends/hottrends
http://www.pinterest.com/popular/
http://www.pinterest.com/search/pins/?q=hockey%20wedding%20cakes
http://www.pinterest.com/search/pins/?q=hockey%20wedding%20cakes


George Takei 

LEGO 

)Wayne Brettt \NASA (h 

)Danielle M Villegast \Star Trek (h 

)Mike Alltont \Star Wars (h 

 

در هفته،  های سرگرم کننده به تعداد کمها را نقطه اصلی انتخابتان برگزینید، اما اضافه کردن پستپستشما نباید این نوع 

 .تر خواهد کردرا برای دنبال کردن جذاب تانصفحه

 tiara"برای اعتبار بخشیدن به منابعان استفاده کردیم. گاهی اوقات پگ از  h\t (hat tip) )نکته: ما در این کتاب از

tip" هایش استفاده کرده است.(برای تنوع بخشیدن به پست 

 

 اجتماعات

عالقه مشترک را به اشتراک  ها که یک چیز موردمردم و سازمان هااجتماع، و گروه ،هابندی، گروههااستفاده از لیست

بوک و لینکد این(. این )فیس "هاگروه"پالس(، و )گوگل "circle"بوک(، )توییتر و فیس "هالیست"گذارند شامل می

 ها یک راه قدرتمند برای دسترسی به محتوای خوب هستند.بندیگروه

 

 های توییترلیست

 ینجاالیست توییتر یک گروه از کاربران توییتر هست که معموال توسط عالقه یا تخصص به اشتراک گذاشته می شود. در 

گرد آوری کرده است وجود دارد.  Pegکه  لیستیهای اجتماعی و یک ترین کاربران رسانهیک لیست صد تایی ازفعال

 یجاد کنید.ارا  صفحه خودتانهمچنین شما می توانید را جستجو کنید.  لیست توییتربرای پیدا کردن موضوعات بیشتر، 

ر نویسی، اخباوبالگ خواهید برای یک موضوع مانندوجود دارد. اگر شما میزیادی عمومی و خصوصی ر های توییتلیست

را پیدا کنید، از لیست عمومی استفاده کنید. برای مثال زمانی که میخواهید بدانید   کاربران جالب کارآفرینی، تکنولوژی یا

 لیست خصوصی را انتخاب کنید. ،ها می گویندو کاربران چه چیزی راجع به آنرقبا چه کاری انجام میدهند 

 

 بوکلیست فیس

 اینکه چه کسی عالیق شما را به اشتراک می گذارد و همچنینکنید، بوک سازماندهی شما می توانید لیستی از کاربران فیس

دنبال کردن یک نفر برای قرار دادن پست در  ای یاهای دیگر اعضا. شما مجبور به الیک کردن صفحهدنبال کردن لیست

نیستید. برای پیدا کردن لیستی جهت استفاده به صفحه  های شماستصفحه آن شخص یا شخصی که در یکی از لیست
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"interest"  رفته و بر روی گزینه"add interest" .ی بیشتر درباره اینجادر  در باالی صفحه کلیک کنید

 بوک بخوانید.های فیسلیست

 

 پالسبندی گوگلگروه

ان به یک گروه ازعکاس اینجادر به عنوان راه برای مدیریت مخاطبانشان می سازند.  "circle"پالس اعضا یک در گوگل

های توانید گروهپالس است، ایجاد شده است. شما میکه یک عکاس خیلی معروف در گوگل هاوکتوماسوسیله 

ها گروهایجاد نحوه  اینجابندیتان استفاده نمایید. در ها برای اضافه کردن به گروهپالس را جستجو کنید و سپس از آنگوگل

 را یاد بگیرید.

 

 پالسگوگل هایاجتماع
پالس یک تعامل نظیر به نظیر دارند. اجتماعات عمومی وخصوصی زیادی وجود دارند)کنترل مردم بر پایه اجتماع گوگل

ی عکاسان خیابانی وجود دارد. جامعه صفحهی دستگاه تلفن همراه و در این امعهیک ج صفحهبرای مثال، در این شده(. 

 ایجاد کنید. جامعهکنید و یا همچنین یک  جستجوی دلخواه را توانید جامعهشما می

 

 

 بوک لینکد اینهای فیسگروه

های عمومی بپیوندد و امکان مشاهده مطالب را عمومی و خصوصی. هرشخص می تواند به گروه دو نوع گروه وجود دارد:

های خصوصی شما باید دعوت شوید و تنها اعضا امکان مشاهده مطالب را دارند. پیوستن به گروه رایبداشته باشد. 

گی بوک بر اساس گستردای در صنعت مشابه هستند، و گروههای فیسهای لینکد این برای شبکه و اتصاالت حرفهگروه

های گروههای دانشگاهی و ن قدیمی، گروههای تازه تاسیس شده توسط دوستاهای شخصی مانند دبیرستان، گروهعنوان

 های لینکداین را مشاهده نمایید.توانید فهرست راهنمای گروهمی اینجادر . باشدطرفدار بحث، پیرامون عالیق عمومی می

 

 پالسجستجوی گوگل

رسانه اجتماعی در گوگل، امکانات جستجوی قدرتمند داشته باشد، و این حق شماست. شما انتظار دارید که یک پایگاه 

ی ها را مطابق جستجوها و اجتماعگوگل پالس به شما اجازه می دهد تا با کلمات کلیدی جستجو کنید و کاربران و صفحه

برای پیدا  "communities"را جستجو کردم و روی تب  "fujifilm X111s"شما نشان می دهد. برای مثال من 

 کردن اجتماع مربوطه کلیک کردم.
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بع های گوگل پالس به عنوان منبندیگروهها و حتی اگر شما از گوگل پالس استفاده نمی کنید, شما می توانید از اجتماع

شهر "الس پ های ساده لوح ممکن است به شما بگویند که گوگلانتخاب استفاده کنید. من این رو ذکر کردم زیرا بعضی آدم

 است)درحالی که نیست( و شما نباید استفاده کنندگان از آن را اذیت کنید. "ارواح

 و کاربرانپم اسل، ترو برای استفاده است، زیرا عالی یک پایگاه تفریحی وگل پالس یکی از بهترین منابع مطلب است وگ

 کمتری در آن وجود دارد. مزاحم

 

 ایجاد یک بورد همکاری در پینترست
بوردهای پینترست یک منبع غنی برای مطالبتان هستند، اگر شما آن را ایجاد کنید و یا به یک بورد بپیوندید. برای مثال، 

Peg  این بورد زده تایی بورد را تایید کرده است. در نتیجهیک بورد ایجاد کرده است و اعضای دوا منابع گوگل پالسبرای

 است. کیفیت باال با یک منبع اطالعات همیشگی

 

 

 متوقف کردن یک لیست در حال اجرا

ته نیاز داشمطالب جستجو شده شما به یک راه برای مدیریت  است های زیاد برای دسترسی به مطالب، ممکنبا وجود راه

و میخواهم  کنممراجعه میها leadشب جستجو میکنم. بعدا من به در نیمهتوانم بخوابم مطلبی را نمیمن باشید. وقتی که 

میتواند آنچه من انتخاب کرده ام را ببیند و همچنین مطالب را برایم  Pegشان را انتخاب کنم و به اشتراک بگذارم. بهترین

 به اشتراک بگذارد.

 

 متقس انجام دادیم، منابعمان در که بررسی طبق  کنیم.برای مدیریت این سیستم استفاده می tumblr من و پگ از

share-worthy  را به وبالگtumblr  اضافه کردیم. دلیل استفاده ما ازTumblr  این هست که یک پسوند کروم

کنیم( باعث می شود استفاده می Nexus7و تبلت  Moto Xو منو به اشتراک گذاری برای اندروید )ما از هر دو گوشی 

به اشتراک گذاری را انجام دهیم.)من سعی کردم نحوه انجام  Tumblrای در وبالگ طی یک پروسه آسان چهار مرحله

 به شما نشان دهم اما موفق نشدم.( iOSاین کار را با 

هایمان را به اشتراک بگذاریم تا کاربران دیگر از انتخاب ما بهره ببرند. ما یک وبالگ leadمن و پگ تصمیم گرفتیم 

Tumblr  به نامHASO ( مخفف ،Help a Socialist Out ( ایجاد کردیم . )بله، ما در تالشیم تا دوباره کلمه

socialst  ).ایمشما می توانید وبالگ را ببینید یا اگر میخواهید ببینید چه مطلبی را به اشتراک گذاشتهرا تعریف کنیم، 

 .مشترک شوید HASOاخبار درقسمت 

http://www.pinterest.com/pegfitzpatrick/google%2B-resources-evang%2B/
http://www.pinterest.com/pegfitzpatrick/google%2B-resources-evang%2B/
https://www.tumblr.com/
http://helpasocialistout.tumblr.com/
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ر آن د )شما(که فقط یک نفر پالسبندی گوگلگروههای دیگری برای نگهداری یک لیست درحال اجرا وجود دارد، مانند راه

ت در انتخاب مطلب فعالیهست یا یک بورد خصوصی پینترست. مهم نیست شما چگونه آن را انجام می دهید، وقتی شما 

 هایتان داشته باشید.leadکنید، ممکن است احتیاج به یک راه برای مدیریت کردن می

 

 هاها با مناسبتتنظیم پست
. برای جذب مخاطب است  های آسان برایهم و معروف یکی از راهمهای رویدادتعطیالت یا  همزمان باهایتان تنظیم پست

آن  کاربرانبه اشتراک گذاشتیم و  "برای روز مادر بخش الهامنقل قول  11"را با نام  هااز نقل قولمثال، ما یک مجموعه 

دهد، مانند جام جهانی، روز بار دیدند. محتوا یا مطلب، کاربران را به سمت تعطیالت یا رویداد اصلی سوق می 165111را

 .( Julie connorh/tزمین و هفته مد ) 

 

 

 های آر اس اساضافه کردن فید

یا  sprout social, bufferتان را به س اس وبالگ و وب سایت مورد عالقههای آر اشما می توانید فید

hootsuit اضافه کنید. این کار هر مطلب را در صف به اشتراک گذاری می گذارد. هایتانپست یافزایش مشاهده برای ،

 راگ ،hootsuit یبه وسیلهگیرید. تصمیم نهایی را می  ،، شما مطلب به مطلبsprout socialو  bufferبه وسیله 

ی با فید آر ستراستفاده می کنید می توانید هر مطلب را به اشتراک بگذارید ، یا می توانید یک تصمیم د Atomاز یک فید

 اس اس بگیرید.

 

 تولید شده توسط کاربرمطلب امکان استفاده از مزایای 
هایی را به اشتراک بگذارید که دیگران از محصوالت و خدمات شما استفاده کنند. این تمرین خوبی است برای هر کسع

 .کندهای بیشتری دریافت می: وقتی که دیگران از محصوالت یا خدمات شما یادداشت برمی دارند، و عکاس دیدگاهشخص

را در پستم گذاشتم. شرکت  A1ی کیلومتر شمار آئودی هکنم: من یک تصویر از دکمبا یک مثال برای شما تشریح می

روز،  5های شرکت آئودی آن را باز نشر کردند. بعد از ها و داللآئودی آمریکا آن را بازنشر کرد. همچنین سپس واسطه

بازدید  5111های مشابهی که شرکت و دالالن آئودی آن را بازنشر نکردند، تنها بار دیده شد. پست 511،111بیشتر از 

 داشت.
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را برای بازبینی برای من ارسال کرده بود و بعد از اینکه عکس را به اشتراک گذاشتم  A1شرکت آئودی آمریکا یک پوستر 

لینک آن را به شرکت آئودی ارسال کردم همچنین من اطمینان دارم شرکت آئودی آمریکا از هر طریقی این را پیدا خواهد 

 ی حاصل شده خوشحال و راضی بودیم.تیجهکرد، در نهایت هردوی ما از ن

نید. هایتان را چک کها اینستاگرام است. پس همیشه عکسترین مکان برای پیدا کردن و به اشتراک گذاری عکسمحبوب

 بینید از صاحب آن برای به اشتراک گذاری اجازه بگیرید.وقتی که شما یک عکس را می

 


