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چرخــه عمــر محتــوا چیســت؟ چــه تاثیــری بــر اســتراتژی محتــوا دارد؟ایــن چرخــه 

دارای مراحــل مختلفــی اســت کــه هــر کــدام اهمیــت و کاربــرد ویــژه خــود را دارد. 

بــرای طوالنی تــر کــردن آن چــه بایــد کــرد؟ در ایــن مقالــه از مدیــروب ســعی کردیــم 

تــا شــما را بــا ایــن مراحــل آشــنا کنیــم.

ــن  ــزی در ای ــا متوجــه شــویم هــر چی ــم ت ــگاه کنی ــه اطــراف خــود ن کافــی اســت ب

جهــان یــک طــول عمــر و چرخــه عمــر دارد. هــر چیــزی از یــک جایــی شــروع شــده 

ــز مــا  ــوا نی ــال و محت ــای دیجیت و در نهایــت در جــای دیگــر تمــام می  شــود. در دنی

ــا  ــف آن کام ــه تعری ــتیم ک ــه رو هس ــوا روب ــر محت ــه عم ــام چرخ ــه ن ــی ب ــا عنوان ب

مشــابه بــا چرخــه عمــر هــر چیــز دیگــری اســت. چرخــه عمــر محتــوا از زمانــی کــه 

ــه می  شــود.  ــن آن گفت ــن رفت ــا زمــان حــذف و از بی ــد می شــود ت ــوا تولی یــک محت

ــر اســتراتژی محتــوا دارد؟  امــا دقیقــا چرخــه عمــر محتــوا چیســت؟ چــه تاثیــری ب

بــرای طوالنی تــر کــردن آن چــه بایــد کــرد؟ بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا پاســخ ایــن 

ــویم. ــنا ش ــوال  ها آش س
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چرخه عمر محتوا و مهم ترین فاکتور تاثیرگذار بر آن چیست؟

ــه  ــی اســت ک ــوا زمان ــر محت ــاره شــد، چرخــه عم ــز اش ــاال نی ــه در ب ــور ک ــان ط هم

ــه  ــی ب ــاال در زمان  های ــرد، احتم ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس ــده، م ــد ش ــوای تولی محت

ــذف  ــا ح ــا نهایت ــه ت ــزول رفت ــه ن ــپس رو ب ــیده و س ــود رس ــه خ ــه اوج و توج نقط

خواهــد شــد. امــا مهم تریــن فاکتــوری کــه بــر ایــن چرخــه عمــر محتــوا تاثیــر مــی

ــذارد چیســت؟  گ
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پاســخ بــه ایــن ســوال بــدون شــک زمــان اســت! شــما بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده 

محتــوای باهــوش بایــد دقیقــا بدانیــد کــه در هــر زمــان چــه رویــداد و موضوعــی در 

ــاره مســائل  ــوا درب ــد. تولیــد محت ــال می  کنن ــوده و افــراد زیــادی آن را دنب جریــان ب

روز می  توانــد تعــداد مخاطبــان شــما را بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش دهــد. امــا 

زمــان چگونــه بــه تدریــج باعــث نــزول و حــذف محتــوا خواهــد شــد؟

تصــور کنیــد خبــر ازدواج یــک ســلبریتی معــروف را شــنیده  اید. آیــا اگــر از طرفــداران 

او باشــید مقاله  هــا و یــا عکس  هــای مربــوط بــه آن را ســرچ نمی  کنیــد؟ قطعــا ایــن 

کار را خواهیــد کــرد! بــدون شــک بعــد از انتشــار ایــن خبــر جســت و جوهــای آنایــن 

بــا کلیــد واژه  هایــی ماننــد ازدواج فــان ســلبریتی بــاال خواهــد رفــت! امــا آیــا ایــن 

ــدون شــک  ــود؟! ب ــدار خواهــد ب ــن مق ــز همی ــده نی ــاه آین ــزان جســت و جــو م می

خیــر! در واقــع در چرخــه محتــوای آن، بــه تدریــج محتــوا در حــال افــول اســت تــا 

زمانــی کــه بــه طــور کامــل محتــوا حــذف شــود.

مراحل مختلف چرخه عمر محتوا چیست؟

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره کردیــم، چرخــه عمــر محتــوا مراحــل مختلفــی از 

تولیــد تــا حــذف را طــی می  کنــد. ایــن مراحــل شــامل مــوارد زیــر اســت:
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مرحله پیش تولید محتوا

اگــر االن از شــما بخواهیــم کــه راجــع بــه موضــوع خاصــی محتــوا بنویســید اولیــن 

کاری کــه می  کنیــد چیســت؟ بــدون شــک ابتــدا راجــع بــه موضــوع تحقیــق خواهیــد 

کــرد، تــا اطاعــات الزم را بــه دســت آورده و ســپس آن را بــه محتــوا تبدیــل کنیــد. 

بــه اولیــن مرحلــه از چرخــه عمــر محتــوا کــه شــامل تحقیــق راجــع بــه موضــوع مــورد 

نظــر اســت، مرحلــه پیــش تولیــد گفتــه می   شــود.

در ایــن مرحلــه عــاوه بــر تحقیــق کافــی راجــع بــه موضــوع مــورد نظــر، بایــد بــه 

ــد جامعــه هــدف خــود را  ــد. شــما بای ــز توجــه کنی ســلیقه جامعــه هــدف خــود نی
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تشــخیص داده و ببینیــد کــه آیــا موضوعــی کــه انتخــاب کرده  ایــد بــرای او جــذاب 

اســت یــا خیــر؟ زیــرا حتــی اگــر محتــوای شــما بســیار عالــی نیــز باشــد امــا موضــوع 

آن بــرای مخاطبــان شــما جذابیتــی نداشــته باشــد، بــه نتیجــه مطلوبــی نخواهیــد 

رســید!

ــد  ــود را از تولی ــتراتژی  های خ ــداف و اس ــد اه ــما بای ــن ش ــه همچنی ــن مرحل در ای

ــد. ــد کنی ــه تولی ــدام ب ــق آن اق ــرده و مطاب ــخص ک ــوا مش محت

مرحله تولید محتوا

بعــد از آن کــه تحقیــق کافــی راجــع بــه موضــوع مــورد نظــر انجــام دادیــد، اهــداف 

و اســتراتژی  های خودتــان را مشــخص کــرده و در میــان ایده  هــای مختلــف بهتریــن 

را انتخــاب کردیــد، زمــان تولیــد محتــوا خواهــد رســید. شــما می  توانیــد از ایده   هــای 

جــذاب و مختلــف اســتفاده کــرده و یــک محتــوای خــوب و البتــه مفیــد بــرای کاربران 

خــود تولیــد کنیــد.

ــه گرفتــن در گــوگل محتــوای همیشــه ســبز  ــه منظــور رتب مطالعــه بیشــتر: چطــور ب

بنویســیم؟
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 مرحله انتشار و یا عرضه محتوا

ــه از چرخــه عمــر محتــوا، گــردش کار محتــوا نیــز گفتــه می  شــود. در  بــه ایــن مرحل

ــا  ــد داشــت ت ــوای خــود خواهی ــدا شــما مــرور نهایــی روی محت ــه در ابت ایــن مرحل

ایرادهــا و مشــکات آن بــه طــور کامــل برطــرف گــردد. بعــد از آن نوبــت بــه انتشــار 

محتــوا بــر روی ســایت یــا شــبکه اجتماعی تــان اســت. انتشــار محتــوا تــازه نقطــه 

شــروع کار اســت. شــما بایــد بعــد از انتشــار محتــوا بــا کاربــران خــود تعامــل داشــته 

و نظــرات و بازخوردهــای آن هــا را راجــع بــه محتــوا بدانیــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن 

بازخوردهــا در صورتــی کــه محتــوای شــما نیــاز بــه ویرایــش و بــه روز رســانی داشــته 

باشــد، بایــد حتمــا آن را تغییــر دهیــد.

 مرحله ارتقا و ترویج محتوا

ــرای  ــه ب ــی ک ــوز موضوع ــه هن ــرد ک ــرار می  گی ــی ق ــورد بررس ــی م ــه زمان ــن مرحل ای

آن محتــوا تولیــد کرده  ایــد، موضوعــی داغ و مــورد بحــث اســت امــا شــما متوجــه 

ــه از چرخــه  ــن مرحل ــم شــده اســت. در ای ــوای شــما ک ــد از محت ــه بازدی شــده  اید ک

تولیــد محتــوا شــما بایــد بــه دنبــال ترویــج محتــوای تولیــد شــده باشــید. چگونــه؟

ــان  ــورد نظرت ــوای م ــج محت ــرای تروی ــی ب ــای مختلف ــد از روش  ه ــما می  توانی ش

ــد: ــتفاده کنی اس
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ــرام و 	  ــد تلگ ــی مانن ــان را در شــبکه  های اجتماع ــورد نظرت ــوای م ــد محت می  توانی

یــا اینســتاگرام تبلیــغ کنیــد.

می  توانیــد در ســایت  های پربازدیــدی ماننــد یوتیــوب محتــوای خــود را تبلیــغ و 	 

معرفــی کنیــد.

از رپورتاژ آگهی استفاده کنید.	 

بــا اســتفاده از ایمیــل مارکتینــگ و یــا اســتفاده از پیامــک مخاطبــان خــود را بــه 	 

دیــدن محتــوا تشــویق کنیــد.

ــی 	  ــت  های تبلیغات ــا پادکس ــه  ای و ی ــد دقیق ــاه چن ــی کوت ــای تبلیغات از فیلم  ه

ــد. ــتفاده کنی اس

و...	 
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مرحله به روز رسانی محتوا

همــان طــور کــه می  دانیــد یــک محتــوای بــا کیفیــت و خــوب یــک محتــوای زنــده 

ــد  ــان خــود جــذاب و مفی ــرای مخاطب ــان ب ــه در هــر زم ــی اســت ک اســت. محتوای

ــا  ــای ب ــروه از محتواه ــن گ ــد در ای ــز بتوان ــما نی ــوای ش ــه محت ــرای آن ک ــت. ب اس

ــه روز رســانی آن باشــید. ــال ب ــه دنب ــرد، بایــد همــواره ب ــرار گی کیفیــت ق

ایــن روزهــا ابزارهــای مختلفــی بــرای ســنجش عملکــرد محتــوا و ســایت در اختیــار 

ــا  شــما قــرار دارد کــه معروف تریــن و پرکاربردتریــن آن هــا گــوگل آنالیتیکــس اســت. ب

اســتفاده از ایــن ابــزار می  توانیــد اطاعــات بســیار مفیــدی راجــع بــه محتــوای خــود 

بــه دســت آوریــد.

ــدر 	  ــان چق ــورد نظرت ــوای م ــایت و محت ــد از س ــزان بازدی ــد می ــد ببینی می  توانی

ــوده اســت؟ ب

کاربران به طور میانگین چه زمانی در سایت شما بوده  اند.	 

آمار ارجاعات از سایت  های دیگر و شبکه  های اجتماعی را ببینید.	 

نرخ تبدیل داده را به دست آورید.	 

تعداد صفحات بازدید شده را مشاهده کنید.	 

بــا اطاعــات کاربــران خــود ماننــد ســن، موقعیــت جغرافیایــی، جنســیت و غیــره 	 

آشــنا شــوید.

و....	 
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بــا اســتفاده از ایــن اطاعــات تحلیلــی شــما می  توانیــد همــواره ســایت و محتواهــای 

خــود را زنــده و پویــا نگــه داریــد. بــا توجــه بــه ایــن اطاعــات شــما بایــد بــه طــور 

مــداوم بــه دنبــال بــه روز رســانی مطالــب ســایت خــود باشــید و هیــچ محتوایــی را 

بعــد از انتشــار بــه حــال خــود رهــا نکنیــد!

مرحله حذف محتوا

ایــن مرحلــه از چرخــه عمــر محتــوا شــامل تمامــی محتواهــا نمی  شــود. بــرای مثــال 

تصــور کنیــد کــه شــما یــک محتــوای خــوب راجــع بــه چنــد ماســک خانگــی نوشــته

 ایــد. خوانــدن ایــن محتــوا بــه همــان انــدازه کــه امــروز جــذاب و کاربــردی اســت، 

ــز باشــد. ــده نی ــد ســال آین ــد مــاه و چن ــد چن می ت وان

ــه  ــد ک ــاق می  افت ــی اتف ــرای محتواهای ــوا بیشــتر ب ــردن محت ــا آرشــیو ک حــذف و ی

وابســته بــه زمــان بــوده و ماهیــت خبــری دارنــد. بــرای مثــال شــرایط وام ازدواج در 

ســال 90 موضوعــی اســت کــه تنهــا در همــان ســال مــورد جســت و جــو و مطالعــه 

قــرار گرفتــه و در ســال 99 کســی از آن مگــر در مــوارد خــاص و جهــت تحقیق اســتفاده 

ــذف  ــایت ح ــل از س ــور کام ــه ط ــا ب ــب را ی ــن مطال ــد ای ــما می  توانی ــد. ش نمی  کن

کــرده و یــا آرشــیو کنیــد.
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ــر  ــری ب ــه تاثی ــت و چ ــوا چیس ــر محت ــه عم ــه از چرخ ــن مرحل مهم تری

اســتراتژی محتــوا دارد؟

در بخش  هــای باالتــر بــا مراحــل مختلــف چرخــه عمــر محتــوا آشــنا شــدیم. شــاید 

ــر اســت،  ــا مراحــل دیگــر مهم  ت ــه در مقایســه ب ــه کــدام مرحل ــن مســاله ک ــان ای بی

کمــی ســخت باشــد. زیــرا تمامــی مراحــل ذکــر شــده بــرای موفقیــت محتوا و ســایت 

شــما کامــا الزم و مهــم اســت. هــر گونــه کوتاهــی و اشــتباه در هــر کــدام از مراحــل 

ــان نرســاند. ــه نتیجــه مطلوبت ــد تاش  هــای شــما را هــدر داده و شــما را ب می  توان

امــا در میــان مــوارد گفتــه شــده، مراحــل ترویــج و بــه روز رســانی محتــوا از اهمیــت 
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بیشــتری برخــوردار هســتند. شــما بایــد بتوانیــد چرخــه عمــر محتــوای منتشــر شــده 

را تــا بیشــترین زمــان ممکــن طوالنــی نگــه داریــد.

تصــور کنیــد کــه شــما یــک محتواهایــی کــم بازدیــد را وارد ســایت خــود کرده  ایــد کــه 

روز بــه روز امتیــاز شــما را از نظــر ســئو پاییــن مــی آورد. اگــر بعــد از انتشــار هــر محتوا 

ــگاه  ــال بررســی و تحلیــل آن نباشــید، ممکــن اســت در زمــان کوتاهــی جای ــه دنب ب

خــود را در موتورهــای جســت و جــو از دســت دهیــد و تاش  هایتــان بــه هــدر رود.

شــما بایــد بــا بررســی نتایــج ابزارهــای تحلیلــی متوجــه شــوید کــه رونــدی کــه در 

پیــش گرفته  ایــد درســت اســت یــا نیــاز بــه تغییــر مســیر داریــد؟ شــاخص  های ســئو 

محتــوا را بررســی کنیــد. مشــخص کنیــد کــه کــدام محتــوا کامنــت، الیــک و بازخــورد 

بهتــر و بیشــتری گرفتــه اســت تــا بتوانیــد در راهــی کــه وارد شــده  اید ثابــت قــدم 

باقــی بمانیــد.

مطلــب مرتبــط: اســتراتژی محتــوا چیســت و چگونــه می تــوان از آن بــرای افزایــش 

فــروش بهــره بــرد؟
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چرا چرخه عمر محتوا و به روز رسانی مهم است؟

ممکــن اســت شــما بــه عنــوان شــخصی کــه مدیریــت یــک ســایت را بــر عهــده دارد 

بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه راه موفقیــت در ســئو و موتورهــای جســت و جــو، اضافــه 

ــی را  ــه روزرســانی محتواهــای قبل ــه ســایت اســت و ب ــد ب ــردن محتواهــای جدی ک

ــوای  ــه انتشــار محت ــدازه ک ــان ان ــه هم ــم ب ــه شــما بگوئی ــد ب ــد. بای ــده بدانی بی فای

جدیــد بــر ســئوی ســایت موثــر اســت، بــه روز رســانی محتــوا و پســت قبلــی نیــز 

ــوا  ــر محت ــت چرخــه عم ــده اهمی ــن مســاله نشــان دهن ــود. ای ــذار خواهــد ب تاثیرگ

اســت کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید.

ــانی  ــه روزرس ــوگل، ب ــط گ ــئو توس ــنجش س ــم س ــای مه ــی از فاکتوره ــروزه یک ام

ــایت  ــه س ــود ک ــه می ش ــوگل متوج ــن کار گ ــا ای ــرا ب ــت. زی ــی اس ــای قبل محتواه

ــه روز  ــژه دارد. ب ــران توجــه وی ــه نیازهــای کارب ــد اســت و ب ــب شــما هدفمن و مطال

ــدی  ــه بن ــتر، رتب ــای بیش ــه پیونده ــر ب ــد منج ــی می  توان ــای قدیم ــانی محتواه رس

ــود. ــا ش ــش بازدیده ــو و افزای ــت و ج ــج جس ــر در نتای بهت

ایــن روزهــا بســیاری از ســایت  های موفــق و مشــهور از روش طوالنــی کــردن چرخــه 

عمــر محتــوا و بــه روز رســانی مطالــب توانســته اند گــوی ســبقت را از رقیبــان خــود 

ــب و  ــش از 1200 مطل ــه بی ــت، روزان ــنگتون پس ــه واش ــال روزنام ــرای مث ــد. ب برباین
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محتــوا بــر ســایت خــود بارگــزاری می  کنــد، ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 500 مقالــه 

ــه  ــه؟! بل ــر چ ــه دیگ ــود! 700 مقال ــته می  ش ــه آن نوش ــر روز در تحریری ــد در ه جدی

درســت حــدس زدیــد. مقــاالت دیگــر مقاالتــی هســتند کــه از محتواهــای قبلــی بــه 

ــده  اند. ــانی ش روزرس

 

تکنیک  هایی برای طوالنی کردن چرخه عمر محتوا و به روز رسانی آن

ــرار  ــما ق ــار ش ــردی در اختی ــی کارب ــم تکنیک  های ــه می  خواهی ــش از مقال ــن بخ در ای

دهیــم تــا بتوانیــد بــا کمــک آن هــا مقاله  هــای خــود را بــه روز رســانی کــرده و طــول 

چرخــه عمــر محتــوا را افزایــش دهیــد.
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نکتــه مهــم آن کــه شــما بایــد ســعی کنیــد کــه دربــاره هــر کلمــه کلیــدی بیــش از 2 

مقالــه جدیــد در ســایت خــود بارگــزاری نکنیــد! چــرا؟ تصــور کنیــد کــه شــما بــدون به 

روز رســانی یــا حــذف کــردن مقــاالت قبلــی خــود راجــع بــه یــک کلمــه کلیــدی چنــد 

ــاال باشــد،  ــگاه شــما از نظــر ســئو ب ــر جای ــی اگ ــز نوشــته  اید. حت ــوای دیگــر نی محت

ــاله  ــن مس ــد! ای ــت می  کنی ــان رقاب ــا خودت ــه ب ــدن مقال ــاال آم ــرای ب ــگار ب ــما ان ش

گــوگل را گیــج کــرده و باعــث کاهــش رتبــه شــما از نظــر ســئو خواهــد شــد. بنابرایــن 

بهتــر اســت بــا اســتفاده از تکنیک  هــای زیــر بــه دنبــال افزایــش چرخــه عمــر محتــوا 

و بــه روز رســانی آن باشــید.

به روز رسانی و تغییر کلمات کلیدی

در صورتــی کــه محتــوای شــما یــک مقالــه خــوب و بــا کیفیــت باشــد، قطعــا در آن 

عــاوه بــر کلمــه کلیــدی اصلــی، از کلمــات کلیــدی کمکــی نیــز اســتفاده شــده اســت. 

شــما بــرای بــه روز رســانی و افزایــش چرخــه عمــر محتــوا می  توانیــد از تکنیــک تغییــر 

کلمــه کلیــدی اســتفاده کنیــد. یعنــی بــا توجــه بــه نیازهــای روز کاربــران و جســت و 

جــوی کلمــات کلیــدی پــر طرفــدار، کلمــه کلیــدی محتــوای خــود را تغییــر دهیــد.
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اضافه کردن بخش  های جدید به محتوا

تکنیــک دیگــر بــرای افزایــش چرخــه عمــر محتــوا اضافــه کــردن بخش  هــای جدیــد 

ــر  ــوز جــذاب و کارب ــوای شــما هن ــوا اســت. در صورتــی کــه می  دانیــد محت ــه محت ب

پســند اســت امــا مدتــی اســت کــه بازدیــد از آن کم تــر شــده اســت. می  توانیــد بــا 

ــه روز رســانی کــرده و مجــددا  ــوا آن را ب ــه محت ــد ب ــه کــردن بخش  هــای جدی اضاف

بــه صــدر نتایــج جســت و جــو برگردیــد.

استفاده از بک لینک  های داخلی و خارجی

ــتفاده  ــوا اس ــر محت ــه عم ــش چرخ ــه و افزای ــانی مقال ــه روز رس ــرای ب ــر ب روش دیگ

ــش ــد بخ ــت. می  توانی ــاالت اس ــرای مق ــی ب ــی و خارج ــازی های داخل ــک س از لین

 هــای کوچکــی بــه مقــاالت خــود اضافــه کــرده و آن هــا را بــه محتواهــای جدیــدی کــه 

ــوای  ــد از محت ــم بازدی ــن کار ه ــد. ای ــک دهی ــد لین ــر کرده  ای ــود منتش ــایت خ در س

ــرد. ــاال می  ب ــد را ب ــم جدی ــی و ه قدیم

بیشتر بخوانید: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟
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تصمیم گیری راجع به چرخه عمر محتوا متناسب با شرایط

خــوب تــا ایــن جــای کار بــا تعریــف چرخــه عمــر محتــوا، مراحــل و اهمیــت و تکنیک

ــم از چــه  ــم بدانی ــه آخــر می  خواهی  هــای افزایــش طــول آن آشــنا شــدیم. در مرحل

اســتراتژی بــرای حــذف یــا بــه روز رســانی محتواهــای موجــود در ســایت اســتفاده 

کنیــم؟

شــما بایــد بــا توجــه بــه نتایــج ابزارهــای تحلیلــی و نیازهــای روز تشــخیص دهیــد 

ــدام  ــد و ک ــذاب باش ــردی و ج ــب کارب ــرای مخاط ــوز ب ــد هن ــه می  توان ــدام مقال ک

مقالــه بایــد از ســایت حــذف شــود. وجــود مقــاالت بــی ارزش و قدیمــی در ســایت 

تنهــا باعــث کنــد شــدن ســرعت ســایت شــده و هیــچ بازدیــد جدیــدی بــرای شــما 

نخواهــد داشــت. بنابرایــن می  توانیــد ایــن محتواهــا را حــذف کنیــد. در مــوارد دیگــر 
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شــما بــا در نظــر گرفتــن موضــوع و نتایــج تحلیل  هــای خــود بایــد تصمیــم بگیریــد 

ــتراتژی  ــک اس ــتن ی ــد. داش ــانی کنی ــه روز رس ــدام را ب ــیو و ک ــوا را آرش ــدام محت ک

ــد  ــا افزایــش چرخــه عمــر محتــوا می  توان ــرای تصمیــم گیــری حــذف و ی مناســب ب

تاثیــر شــگفت انگیــزی بــر ســئو و موفقیــت ســایت شــما داشــته باشــد.

جمع بندی

چرخــه عمــر محتــوا از زمانــی کــه شــما اقــدام بــه تولیــد محتــوا می  کنیــد آغــاز شــده 

ــی  ــل مختلف ــه دارای مراح ــن چرخ ــد. ای ــدا می  کن ــه پی ــذف آن ادام ــان ح ــا زم و ت

ــژه خــود را دارد. از نظــر ســئو افزایــش  ــرد وی ــدام اهمیــت و کارب ــه هــر ک اســت ک

چرخــه عمــر محتــوا و بــه روز رســانی مقــاالت بــه انــدازه تولیــد محتــوای جدیــد مهــم 

و تاثیرگــذار اســت. بنابرایــن شــما بایــد بتوانیــد بــا اســتفاده از تکنیک  هایــی برخــی 

از مقــاالت خــود را بــه روز رســانی کنیــد.

17


