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ــد  ــق آن درآم ــوان از طری ــا می ت ــد؟ آی ــه کار می کن ــت و چگون ــنس چیس ــوگل ادس گ
مناســبی کســب کــرد؟ بــا مطالعــه ایــن راهنمــا بــا ایــن ابــزار گــوگل و نحــوه اســتفاده 

از آن آشــنا خواهیــد شــد.

گــوگل ادســنس )AdSense( از زمــان معرفــی در ســال 2003 بــه صاحبــان بســیاری از 
وب ســایت ها کمــک کــرده تــا بــدون نیــاز بــه تعامــل مســتقیم بــا آگهی دهنده هــا از 
وب ســایت خــود درآمــد کســب کننــد. شــما نیز فــارغ از نــوع و مقیــاس کســب وکارتان 
می توانیــد بخشــی از شــبکه تبلیغاتــی ادســنس باشــید و بــه کســب درآمــد بپردازیــد.

اگــر بــه تازگــی وبالگــی بــه راه انداخته ایــد، یــا وب ســایتی داریــد کــه می خواهیــد از 
طریــق آن پــول در بیاوریــد، گــوگل ادســنس می توانــد پاســخگوی نیــاز شــما باشــد. بــا 
توجــه بــه جمعیــت میلیونــی افــراد و شــرکت هایی کــه بــه دنبــال تبلیــغ محصــوالت 
و خدمــات خــود هســتند، بــه احتمــال زیــاد کســی پیــدا خواهــد شــد کــه بخواهــد 
تبلیغــش در ســایت شــما نمایــش داده شــود و از آن مهم تــر، بــه شــما پــول پرداخــت 

. کند
در عیــن حــال، بــرای شــروع کار بــا ادســنس بایــد از نحــوه عملکــرد آن آگاهــی داشــته 
باشــید. در ادامــه ایــن مطلــب تــالش می کنیــم تــا شــما را بــا ایــن پلتفــرم درآمدزایــی 

ــنا کنیم. آش
 

گوگل ادسنس چیست؟
ــوگل  ــی از گ ــنس محصول ــم، ادس ــر کردی ــب ذک ــن مطل ــدای ای ــه در ابت ــور ک همان ط
اســت کــه می توانــد بــه هــر کســی کــه وب ســایت دارد کمــک کنــد تــا از طریــق درج 
تبلیغــات گــوگل در وب ســایت خــود بــه کســب درآمــد مشــغول شــود. در اینجــا بــه 
ــم: ــا ادســنس اشــاره می کنی ــط ب ــکات مرتب ــه برجســته ترین ن صــورت فهرســت وار ب

• ادسنس به گوگل تعلق دارد؛
• بخش عمده ای از درآمد گوگل از این پلتفرم به دست می آید؛

• تبلیغــات ادســنس در وب ســایت هایی نمایــش داده می شــود کــه در برنامــه گــوگل 
ــه  ــا ب ــایت ها AdSense Publisher ی ــن وب س ــه ای ــد؛ ب ــرکت می کنن ــنس ش ادس

ــه می شــود. فارســی، »ناشــران ادســنس« گفت
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• ادســنس پلتفرمــی بــرای ناشــران اســت؛ یعنــی آن هایــی کــه یــک وب ســایت دارنــد 
و می خواهنــد تبلیغــات گــوگل را در وب ســایت خــود نمایــش بدهنــد. پلتفــرم گــوگل 
ــات  ــا خدم ــوالت ی ــد محص ــه می خواهن ــی ک ــی آن های ــا؛ یعن ــرای آگهی دهنده ه ب

خــود را از طریــق گــوگل تبلیــغ کننــد Google Ads نــام دارد؛
• تبلیغات ادسنس در موبایل نیز قابل نمایش است؛

ــک( کار  ــه ازای کلی ــه ب ــک( و CPC )هزین ــه ازای کلی ــد ب ــا EPC )درآم ــنس ب • ادس
ــول دریافــت  ــر روی تبلیغــات می شــود پ ــد. ناشــران در ازای کلیک هایــی کــه ب می کن

می کننــد؛
• در حــال حاضــر ســهم ناشــران ادســنس از درآمــد تبلیغــات 68 درصــد و ســهم گــوگل 
32 درصــد اســت. ایــن یعنــی اگــر مثــالً یــک آگهی دهنــده بــرای هــر کلیــک یــک دالر 

پرداخــت کنــد، 68 ســنت آن بــه ناشــر و 32 ســنتش بــه گــوگل خواهــد رســید؛
• هــر فــرد بــاالی 18 ســالی کــه وب ســایتی مطابــق بــا قوانیــن خــاص پلتفرم ادســنس 

گــوگل داشــته باشــد می توانــد در ایــن برنامــه شــرکت کنــد؛
ــرای تخطــی از آن هــا  • ادســنس قوانیــن ســخت گیرانه ای دارد و هیــچ توجیهــی را ب

نمی پذیــرد. اطــالع از ایــن قوانیــن و پیــروی از آن هــا بــر عهــده ناشــران اســت؛
• ادســنس تبلیغــات مختلفــی دارد کــه در وب ســایت های معمولــی، ویدئوهــا، 

ــتند؛ ــش هس ــل و بســترهای دیگــر قابــل نمای ــا، اپ هــای موبای بازی ه
• تبلیغــات ادســنس قالب هــا و اندازه هــای مختلفــی دارنــد؛ از جملــه تبلیغــات متنــی 

ــات تصویری؛ و تبلیغ
• گوگل هر ماه با ناشران تسویه حساب می کند.
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گوگل ادسنس چگونه کار می کند؟
اکنــون کــه درک بهتــری از ماهیــت ادســنس پیــدا کرده ایــد، نوبــت بــه آن می رســد 

تــا بــا نحــوه کار آن آشــنا شــوید.
 

فرآیند ثبت نام در گوگل ادسنس

1. ایجاد حساب کاربری در ادسنس
ــاد  ــه آدرس http://www.google.com/adsense و ایج ــه ب ــدم مراجع ــن ق اولی
یــک حســاب کاربــری اســت. بــرای اســتفاده از ادســنس از همــان حســاب گوگلــی کــه 
بــا مشــخصات آن بــه جیمیــل، یوتیــوب و ســایر ســرویس های گــوگل وارد می شــوید 

ــد. ــتفاده می کنی اس
 

2. اضافه کردن کد ادسنس به وب سایت
قبــل از اینکــه گــوگل وب ســایت شــما را در سیســتم ادســنس بپذیــرد بایــد هماهنگــی 
آن بــا رهنمودهــا و قواعــد خــاص ادســنس را بررســی کنــد. بــرای عبــور از ایــن مرحلــه 
الزم اســت کــه کــد مخصــوص ادســنس را بــه ســایت خــود اضافــه کنیــد تــا ربــات 

گــوگل بتوانــد بــه محتــوای وب ســایت شــما دسترســی داشــته باشــد.
در طــول ایــن مرحلــه و تــا وقتــی کــه وب ســایت شــما تأییــد نشــده تبلیغات ادســنس 
نمایــش داده نمی شــوند. چنانچــه درخواســتتان مــورد پذیــرش قــرار بگیــرد، تبلیغــات 
گــوگل در وب ســایتتان ظاهــر می شــوند و هزینــه کلیک هایــی کــه روی آن هــا انجــام 

ــد. ــت می کنی ــود را دریاف می ش
توجــه داشــته باشــید کــه ایــن مرحلــه فقــط یــک بــار انجــام می شــود و پــس از آنکــه 
بــه عنــوان یــک ناشــر ادســنس پذیرفتــه شــدید می توانیــد تبلیغــات ادســنس را در 
هــر وب ســایتی کــه بخواهیــد نمایــش بدهیــد )البتــه بــه ایــن شــرط کــه هیــچ یــک 

از قوانیــن ادســنس را زیــر پــا نگذاشــته باشــید.(
 

3. تنظیم اطالعات پرداخت
مرحلــه آخــر عضویــت در ادســنس، درج اطالعــات بانکــی اســت تــا در پایــان هــر مــاه 
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و پــس از آنکــه بــه حداقــل درآمــد 100 دالر دســت پیــدا کردیــد بتوانیــد ســهم خــود 
را دریافــت کنیــد.

بــه ایــن نکتــه مهــم نیــز دقــت داشــته باشــید کــه گــوگل قبــل از هرگونــه پرداخــت 
ــال  ــما ارس ــتی ش ــه آدرس پس ــت را ب ــد اس ــد تأیی ــک ک ــاوی ی ــه ح ــت ک ــک پاک ی
ــاره آدرس پســتی تان وارد کرده ایــد  می کنــد تــا مطمئــن شــود کــه جزئیاتــی کــه درب

کامــالً صحیــح اســت.

مقالــه مرتبــط: تبلیغــات کلیکــی چیســت و چگونــه می توانیــم بــا آن تجــارت خــود را 
متحــول کنیــم؟

 
تبلیغات گوگل ادسنس در کجا ظاهر می شوند؟

ــد وارد  ــل شــدید می توانی ــر تأییــد شــده ادســنس تبدی ــک کارب ــه ی ــه ب پــس از آنک
داشــبورد مخصــوص خودتــان بشــوید و Ad Unit یــا واحدهــای تبلیــغ جدیــد ایجــاد 

کنیــد.
در طی فرآیند ایجاد هر واحد تبلیغ، موارد زیر را انتخاب می کنید:

• اندازه تبلیغ: مثالً تبلیغات واکنشگرا یا ریسپانسیو با اندازه 336 در 280؛
 in-feed نــوع تبلیــغ: مثــالً تبلیغــات متنــی و بنــری، تبلیغــات درون متنــی، تبلیغــات •

یــا میــان محتوایــی؛
• سبک تبلیغ: رنگ های متن و حاشیه.

ســپس یــک کــد جــاوا اســکریپت دریافــت می کنیــد کــه بایــد آن را در همــان قســمتی 
کــه می خواهیــد تبلیغــات در آن نمایــش داده شــود قــرار بدهیــد.

ــغ را  ــا دو تبلی ــک ی ــده ی ــص داده ش ــای تخصی ــه در فض ــرد ک ــم می گی ــوگل تصمی گ
نمایــش بدهــد.

 

در هر صفحه چند تبلیغ ادسنس می توانید داشته باشید؟
ــرار  ــنس ق ــی ادس ــد تبلیغات ــه واح ــا س ــه ت ــر صفح ــتید در ه ــته می توانس در گذش
بدهیــد، امــا مدتــی اســت کــه ایــن محدودیــت لغــو شــده اســت. در حــال حاضــر بــا 

4

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-ppc
https://modireweb.com/what-is-ppc


گوگل ادسنس چیست و چگونه می توان از آن درآمد کسب کرد؟

www.modireweb.com

ایــن پیــش شــرط کــه خللــی در تجربــه کاربــری بــه وجــود نیایــد می توانیــد بــه هــر 
تعــدادی کــه بخواهیــد در صفحــات مختلــف تبلیــغ قــرار بدهیــد.

 
تبلیغات ادسنس را در کجا باید قرار بدهیم؟

قاعــده کلــی در زمینــه محــل قرارگیــری تبلیغــات ادســنس ایــن اســت کــه بایــد آن هــا 
ــب  ــد مراق ــال بای ــن ح ــا در عی ــد، ام ــم بیاین ــه چش ــه ب ــد ک ــرار بدهی ــی ق را در جای
ــران وب  ــرای مدی ــوگل ب ــی گ ــای کیف ــا رهنموده ــنس ی ــن ادس ــه از قوانی ــید ک باش

عــدول نکنیــد.
ــن  ــود قوانی ــایت خ ــف وب س ــات مختل ــنس در صفح ــات ادس ــگام درج تبلیغ در هن

ــید: ــته باش ــر داش ــر را در نظ ــاده زی س
 :above the fold در محتــوای اصلــی قســمت فوقانــی صفحــه )موســوم بــه بخــش •
ــد  ــک واح ــد( ی ــاهده می کن ــکرول آن را مش ــه اس ــاز ب ــدون نی ــر ب ــه کارب ــمتی ک قس

تبلیغاتــی قــرار بدهیــد.
• یــک واحــد تبلیغاتــی را در نــوار جانبــی ســایت قــرار بدهیــد. ابعــاد 160 در 600 بــرای 

ایــن بخــش مناســب اســت.
• یــک واحــد تبلیغاتــی را در انتهــای صفحــه یــا مقالــه )ترجیحــًا در محــدوده محتــوای 

ــرار بدهید. ــی( ق اصل
 

ــد را  ــش می ده ــما نمای ــایت ش ــه در وب س ــی ک ــوع تبلیغات ــه ن ــوگل چگون گ
ــد؟ ــاب می کن انتخ

پاســخ بــه ایــن ســؤال آســان نیســت؛ چــرا کــه بــرای انتخــاب هــر تبلیــغ بــه عوامــل 
ــه  ــت ک ــن گرف ــر ای ــرض را ب ــوان ف ــی می ت ــور کل ــه ط ــود. ب ــه می ش ــی توج مختلف
ــا  ــه ب ــد ک ــش بده ــما نمای ــایت ش ــی را در وب س ــا تبلیغات ــد ت ــالش می کن ــوگل ت گ

ــب باشــد. ــان جال ــرای کاربرانت ــوده و ب ــوای آن متناســب ب محت
البتــه دســت شــما نیــز بــرای محــدود کــردن نمایــش تبلیغــات در وب ســایتتان کامــالً 
بســته نیســت؛ در صورتــی کــه بخواهیــد از نمایــش یــک تبلیــغ یــا گروهــی از تبلیغات 
ــه بخــش Allow and Block Ads در  ــد ب ــد می توانی ــری کنی در وب ســایتتان جلوگی

حســاب کاربــری ادســنس تان مراجعــه کنیــد.
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چقدر می توانید از گوگل ادسنس درآمد کسب کنید؟
ایــن یکــی از رایج تریــن ســؤاالتی اســت کــه در زمینــه کار کــردن بــا ادســنس مطــرح 
می شــود و پاســخ آن بســته بــه عوامــل مختلفــی کامــالً متفــاوت خواهــد بــود. بــه 
طــور کلــی، میــزان درآمــدی کــه می توانیــد از گــوگل ادســنس کســب کنیــد بــه عوامــل 

زیــر بســتگی دارد:
• مقدار ترافیکی که وب سایتتان دریافت می کند؛

• نوع آن ترافیک؛
• تعداد آگهی دهنده هایی که در حوزه فعالیت شما کار می کنند؛

• نوع، کیفیت و کمیت محتوایی که در وب سایتتان منتشر می کنید؛
• محل قرارگیری تبلیغات ادسنس در وب سایتتان.

بیشتر بدانید: گوگل آلرتس چیست؛ مراحل تنظیم آن در چند دقیقه
 

چطور می توانید درآمد خود را از گوگل ادسنس افزایش بدهید؟
پــس از نمایــش موفقیــت آمیــز تبلیغــات در وب ســایتتان بــا توجــه بــه برخــی نــکات 
ــرار  ــتری ق ــران بیش ــدگان کارب ــر دی ــنس را در براب ــای ادس ــد آگهی ه ــم می توانی مه
بدهیــد و درآمــد بیشــتری کســب کنیــد؛ فقــط دقــت داشــته باشــید کــه کلیــک کــردن 
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دوســتان و اعضــای خانــواده بــر روی تبلیغــات ادســنس تان در ایــن زمینــه کمکــی بــه 
ــد. ــما نمی کن ش

از جمله مهم ترین نکاتی که باید مد نظر داشته باشید عبارت اند از:
• از قوانین ادسنس تخطی نکنید؛ مثالً به دنبال اقداماتی از این دست نروید: 

o خریداری ترافیک یا کلیک؛
o در لفافه پیچانیدن تبلیغات؛

o بمباران تبلیغاتی بدون محتوا؛
o قــرار دادن تبلیــغ در وب ســایت هایی کــه محتــوای مناســبی ندارنــد؛ مثل ســایت های 

شــرط بنــدی و موارد مشــابه.
ــب ترین  ــت، مناس ــن حال ــد. در ای ــتفاده کنی ــگرا اس ــی واکنش ــای تبلیغات • از واحده
ــد.  ــش در می آی ــه نمای ــده ب ــص داده ش ــای تخصی ــات در فض ــوع تبلیغ ــدازه و ن ان

• تبلیغــات را در جایــی قــرار بدهیــد کــه بیشــتر بــه چشــم می آینــد. در ایــن راســتا 
ــه هــر  ــا ب ــی کــه بن ــی صفحــه اســت. در صورت بهتریــن جــا همیشــه قســمت فوقان
دلیلــی نمی توانیــد تبلیــغ را در ایــن بخــش از صفحــه قــرار بدهیــد، بــه جــای اســتفاده 
ــًا دقــت داشــته  از نــوار جانبــی ســایت، آن را در محتــوای اصلــی قــرار بدهیــد. ضمن
باشــید کــه گــوگل وب ســایت هایی کــه در قــرار دادن تبلیــغ در قســمت باالیــی صفحــه 

ــد. ــه می کن ــد را جریم ــراط می کنن اف
• محتــوای باکیفیــت بیشــتری تولیــد کنیــد. طبیعتــًا از ایــن طریــق کاربــران بیشــتری 
ــدا  ــش پی ــما افزای ــد ش ــک و درآم ــزان کلی ــوند و می ــذب می ش ــما ج ــایت ش ــه س ب

می کنــد.
ــات شــده اســت کــه هــر  ــه اثب ــه تجرب • ســرعت وب ســایتتان را افزایــش بدهیــد. ب
چــه ســرعت بارگــذاری ســایت باالتــر باشــد، تعــداد کلیــک بــر روی تبلیغات آن بیشــتر 

می شــود.
• ســایر سیســتم های تبلیغاتــی را حــذف کنیــد. بــا حــذف هــر نــوع دیگــری از تبلیغــات 
بــه جــز تبلیغــات ادســنس عــالوه بــر اینکــه ســرعت بارگــذاری ســایتتان افزایــش پیــدا 
ــوع  ــر ن ــًا از ه ــود. ضمن ــده می ش ــتر دی ــز بیش ــما نی ــنس ش ــات ادس ــد، تبلیغ می کن
تبلیغاتــی کــه اســتفاده می کنیــد بــه حداکثــر ســه تبلیــغ در هــر صفحــه اکتفــا کنیــد.

• برتریــن منابــع ترافیــک ادســنس را پیــدا کــرده و در جهــت بهبــود و تقویــت آن هــا 
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تــالش کنیــد. اگــر حســاب کاربــری گــوگل آنالیتیکــس خــود را بــه حســاب ادســنس 
متصــل کنیــد می توانیــد بــا مراجعــه بــه آن ببینیــد کــه کــدام منابــع بیشــترین درآمــد 
 Behavior > AdSense > ــیر ــور مس ــن منظ ــه ای ــد. ب ــاد می کنن ــما ایج ــرای ش را ب
AdSense Referrers را دنبــال کنیــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر فیســبوک یــا یکــی از 
شــبکه های اجتماعــی دیگــر در درآمــد شــما از ادســنس تأثیــر بیشــتری دارد بــا تمرکــز 

بیشــتر بــر آن می توانیــد ترافیــک و درآمــد بیشــتری را عایــد خــود کنیــد.
ــوان  ــه عن ــد؛ ب • از ابعــاد اســتاندارد پیشــنهاد شــده تبلیغــات ادســنس اســتفاده کنی
ــا  ــوالً آگهی دهنده ه ــه معم ــرا ک ــال، 728×90، 336×280، 300×250 و 300×600؛ چ مث
کمتــر از ســایر اندازه هــا اســتفاده می کننــد و لــذا درآمــد شــما کاهــش پیــدا خواهــد 
ــرای تبلیغــات خــود  کــرد. بــه عــالوه، هــر دو حالــت نمایــش متنــی و تصویــری را ب

فعــال کنیــد.
 AdSense experiments ــزار • بــرای امتحــان کــردن انــواع مختلــف تبلیغــات از اب
اســتفاده کنیــد. قابلیتــی در قســمت My Ads حســاب کاربــری شــما در ادســنس بــا 
ــرد  ــد عملک ــک آن می توانی ــه کم ــه ب ــود دارد ک ــام AdSense Experiments وج ن
ــد کــه  ــد و ببینی ــغ را در یــک محــل خــاص بررســی کنی ــواع مختلفــی از یــک تبلی ان

ــت. ــر اس ــک باالت ــازده کدام ی ب
ــرای  ــط ب ــما فق ــایت ش ــی وب س ــه گوی ــد ک ــر برس ــه نظ ــان ب ــه چن ــد ک • کاری نکنی
ــک روش  ــه ادســنس ی ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــات ســاخته شــده اســت. ب تبلیغ

ــما. ــایت ش ــود وب س ــل وج ــه دلی ــت و ن ــوا اس ــد از محت ــب درآم ــرای کس ب
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چگونــه شــانس پذیــرش وب ســایت در سیســتم گــوگل ادســنس را افزایــش 
بدهیــم؟

اگــر ســری بــه فــروم مخصــوص ادســنس در ســایت پشــتیبانی گــوگل بزنیــد با ســیلی 
از کاربرانــی مواجــه خواهیــد شــد کــه بــه خاطــر رد درخواستشــان بــرای ملحــق شــدن 
بــه برنامــه ادســنس اعتــراض دارنــد. رایج تریــن دالیــل رد ایــن درخواســت ها 

از: عبارت انــد 
• وب سایت مورد نظر با قوانین ادسنس همخوانی ندارد؛

• محتوای اندکی دارد؛
• محتوای جدیدی ندارد؛

• کل محتوای آن کپی شده است؛
• دامنه آن به تازگی ثبت شده است.

به منظور افزایش احتمال پذیرش درخواستتان به نکات زیر توجه کنید:
اطمینان پیدا کنید که:

• وب ســایت شــما محتــوای زیــادی دارد )تعــداد صفحــات ایندکــس شــده آن توســط 
گــوگل زیــاد اســت(؛

• محتــوای شــما منحصــر بــه فــرد و جدیــد اســت )از ســایر وب ســایت ها کپــی نشــده 
؛ است(

• صفحات وب سایت شما حاوی محتوای متنی است )نه فقط تصویر و ویدئو(؛
ــای  ــود دارد و واحده ــایتتان وج ــات وب س ــه صفح ــنس در هم ــت ادس ــد تس • ک

ــد؛ ــرار داده ای ــی ق ــمت فوقان ــی را در قس تبلیغات
• اگــر عمــر وب ســایت شــما کمتــر از ســه مــاه اســت بــرای ثبــت حســاب کاربــری در 
ادســنس درخواســت ندهیــد؛ البتــه ایــن قانــون رســمی ادســنس نیســت و ایــن فقــط 
یــک توصیــه تجربــی اســت. معمــوالً بــرای کشــورهای خاورمیانــه عمــر دامنــه شــما 

بایــد حداقــل شــش مــاه باشــد تــا درخواســت شــما مــورد پذیــرش قــرار بگیــرد.

بیشتر بخوانید: گوگل ادوردز و راهنمای جامع و کامل کار با آن

 

9

https://modireweb.com
https://modireweb.com/Google-Ads


گوگل ادسنس چیست و چگونه می توان از آن درآمد کسب کرد؟

www.modireweb.com

ــد و  ــب کنی ــبی کس ــد مناس ــنس درآم ــوگل ادس ــق گ ــد از طری ــا می توانی آی
ــد؟ روزگار بگذرانی

ــد کــه تنهــا منبــع کســب درآمدشــان ادســنس اســت؛ بنابرایــن  افــرادی وجــود دارن
پاســخ بــه ســؤال بــاال مثبــت اســت. بــا ایــن وجــود پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه 
ــع درآمــد وابســته نباشــید. دلیــل ایــن توصیــه غیرقابــل  ــه ایــن منب صــد در صــد ب
اعتمــاد بــودن ادســنس نیســت؛ بلکــه علتــش ایــن اســت کــه بــرای کســب درآمــد 
پایــدار از ادســنس بــه ترافیــک باالیــی نیــاز داریــد و وجــود ایــن ترافیــک را نمی تــوان 

همیشــه تضمیــن کــرد.
ــا  ــد؛ ام ــت می کنی ــوگل دریاف ــمت گ ــادی را از س ــک زی ــر ترافی ــال حاض ــاید در ح ش
چه بســا بــا یــک تغییــر ســاده در الگوریتــم رتبــه بنــدی گــوگل ترافیکتــان افــت کنــد 

و بخــش عمــده ای از درآمــد خــود را از دســت بدهیــد.
ــا اســتفاده از  ــه تخطــی از قوانیــن گــوگل ی ــد ربطــی ب علــت چنیــن اتفاقــی می توان
روش هــای ترفندآمیــز بــرای کســب رتبه هــای باالتــر نداشــته باشــد؛ بلکــه بیشــتر بــه 
رقابــت ســنگینی ربــط پیــدا می کنــد کــه در اینترنــت وجــود دارد و لــذا هیــچ وقــت 

نمی توانیــد از حفــظ رتبــه وب ســایتتان در یــک جایــگاه ثابــت مطمئــن باشــید.
 

حرف آخر
ادســنس روش بســیار خوبــی بــرای کســب درآمــد از اینترنــت اســت؛ چــرا کــه ســهل 
ــری  ــرد بهت ــر عملک ــای دیگ ــه پلتفرم ه ــبت ب ــت و نس ــاد اس ــل اعتم ــتفاده و قاب االس
دارد. ادســنس بــه شــما ایــن فرصــت را می دهــد تــا واحدهــای تبلیغاتــی متناســب 
بــا طــرح وب ســایت خــود را در انــواع و ابعــاد مختلــف ایجــاد کنیــد. ســپس سیســتم 
ــه  ــد ک ــر می کن ــی پ ــا تبلیغات ــده خــود آن فضــا را ب ــا الگوریتم هــای پیچی ادســنس ب
بــا محتــوا و مخاطبــان شــما تناســب بیشــتری دارنــد. ســرانجام، هنگامــی کــه یــک 
نفــر بــر روی تبلیغــی کــه در ســایت شــما نمایــش داده شــده کلیــک می کنــد، ســهم 

ــد.  ــغ را دریافــت می کنی ــد آن تبلی عمــده ای از درآم

البتــه بــا وجــود اینکــه اســتفاده از ادســنس پیچیدگــی خاصــی نــدارد؛ امــا بــا توجــه 
بــه نــکات کاربــردی و اصولــی کــه در ایــن مطلــب بــه آن هــا اشــاره شــد می توانیــد 
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گوگل ادسنس چیست و چگونه می توان از آن درآمد کسب کرد؟

www.modireweb.com

ــه یکــی از چهره هــای  ــد و ســرانجام ب درآمــد خــود را از ایــن پلتفــرم افزایــش بدهی
موفــق در کســب درآمــد از ادســنس تبدیــل شــوید.
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