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روش استفاده از سرچ و اکسپلور اینستاگرام
نویسنده: searchenginejournal.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

آیا می خواهید از محبوب ترین رسانه  عکس محور جهان به بهترین شکل استفاده 

کنید؟ اینستاگرام برای برنامه بازاریابی هر کسب و کاری مهم است و اگر می خواهید 

فعالیت خود در این اپ را ارتقا دهید، باید با بخش سرچ و اکسپلور آن آشنا شوید. 

استفاده از این ابزار رایگان، آسان و نسبتا بی دردسر است. سرچ و اکسپلور که برای 

می دهد  امکان  کاربران  به  است،  شده  طراحی  جدید  و  اختصاصی  محتوای  ارائه 

مطالبی را ببینند که شاید در غیر این صورت نمی دیدند. شاید چیزی که آن ها می بینند 

بخشی  به عنوان  اینستاگرام  اکسپلور  و  سرچ  ویژگی  از  پس  باشد.  شما  کسب وکار 

به مخاطبان  برای شناساندن خود  بازاریابی در رسانه های اجتماعی و  استراتژی  از 

استفاده کنید.
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سرچ و اکسپلور اینستاگرام برای بازاریابان حیاتی است
رسانه های اجتماعی بر اینترنت حاکم شده اند. اینستاگرام هم یکی از رهبران برتر 

این حوزه است که در اکتبر 2020، در مجموع یک میلیارد کاربر فعال داشته است. 

پس بینندگان احتمالی زیادی برای صفحه شما وجود دارد. همچنین اینستاگرام با 

972 میلیون بازدید ماهانه در ژوئن 2021 نهمین وب سایت پربازدید در ایاالت متحده 

بوده است. تعداد کاربران اینستاگرام در حال افزایش است و پیش بینی می شود که 

در سال 2023، این پلتفرم ماهانه 1.2 میلیارد کاربر فعال داشته باشد. ویژگی سرچ و 

اکسپلور اینستاگرام بسیار پیشرو و نوآورانه است. دیگر تبلیغاتی در آن وجود ندارد. 

در عوض، محتوایی را به افراد پیشنهاد می کند که دوست دارند ببینند و آن ها را 

به صفحه محصوالت و خدمات موردعالقه شان راهنمایی می کند. با این روش همه 

برنده هستند، اما این الگوریتم چگونه کار می کند؟

روش کار الگوریتم اینستاگرام
اگر چه شاید الگوریتم اینستاگرام پیچیده باشد، اما توضیح اینستاگرام درباره این 

الگوریتم ساده است. همه کار الگوریتم به دو مرحله تقسیم می شود: مرحله انتخاب 

پست و مرحله رتبه بندی پست ها. شاید این الگوریتم کمی پیچیده تر شده باشد، 

اما اگر با عملکرد آن آشنا شوید، می توانید از قابلیت های جدیدش استفاده کنید.

1. مرحله انتخاب پست
اینستاگرام در این مرحله از صفحه های »seed« برای تحقیقات استفاده می کند. 

با  اینستاگرام  دارند.  تعامل  آن ها  با  قبل  از  افراد  که  این ها صفحه هایی هستند 

توجه به صفحه های seed، پست هایی که گروه خاصی از کاربران به آن ها عالقه 

دارند را شناسایی و تحلیل می کند. سپس الگوریتم با توجه به صفحه های seed  و 

صفحه های مشابه آن ها محاسباتی انجام می دهد و این بار سعی می کند عکس ها 

و ویدیوهای معمول این صفحه ها را  بررسی کند. 
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در نهایت، فهرست بلندی از پست های مرتبط با آن گروه از مخاطبان تهیه می کند 

و از میان ده ها هزار پست، فقط 500 مورد به مرحله رتبه بندی می روند.

2. مرحله رتبه بندی پست ها
الگوریتم اینستاگرام این صدها گزینه احتمالی را محدود کرده و  در مرحله دوم، 

به 25 مورد از مرتبط ترین و باکیفیت ترین پست ها می رسد. این پست ها همان 

مواردی است که در صفحه اول فید اینستاگرام خود مشاهده می کنید. سرانجام، 

را  با پست ها  مثبت شما  یا  منفی  تعامل  رفتار گذشته تان،  اساس  بر  اینستاگرام 

ارزیابی می کند و به راحتی حدس می زند چه مواردی را دوست دارید یا دوست 

ندارید.

روش یافتن محتوا با استفاده از گزینه سرچ و اکسپلور
اینستاگرام پیدا کردن محتوای جدید را از همیشه آسان تر کرده است. چند روش 

ویژه برای پیدا کردن محتوا با کمک گزینه سرچ و اکسپلور وجود دارد که در ادامه 

توضیح می دهیم.

)Front Page( پست های صفحه اول
در صفحه اول فیدها می توانید 25 پست برتری را ببینید که بر اساس عالیق شما 

طوالنی  فهرست  این  از  بیشتری  موارد  بروید،  پایین تر  هرچه  شده اند.  فهرست 

اینستاگرام  را مشاهده کنید که  فیلم هایی  این قسمت تصاویر و  را می بینید. در 

کاربران جدیدی  نه تنها می توانید  لذت می برید. پس  آن ها  دیدن  از  فکر می کند 

پیدا کنید که شاید در غیر این صورت هرگز با آن ها آشنا نمی شدید، بلکه متوجه 

می شوید اینستاگرام چه محتوایی را باکیفیت می داند.

)Search( جستجو
ویژگی  این  از  می توانید  باالی صفحه،  نوار جستجوی  در  دلخواه  موارد  تایپ  با 
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اینستاگرام نهایت استفاده را ببرید. در این قسمت می توانید هشتگ ها و کلیدواژه ها 

را جستجو کنید. شاید محتوای مرتبطی پیدا کنید که دقیقا مشابه هشتگ تایپ  

شده نباشد، اما می توانید دقیقا همان هشتگ موردنظرتان را هم جستجو کنید. 

وقتی تایپ را شروع کنید، حتی هشتگ های مشابه آنچه تایپ کرده اید به شما 

پیشنهاد می شود. همچنین می توانید صفحه های برتر را جستجو کنید تا کاربران 

موردعالقه تان را پیدا و فالو کنید. به عالوه، می توانید مطالب موردنظرتان را بر اساس 

مکان )لوکیشن( جستجو کنید. فقط لوکیشینی را انتخاب کنید که به کسب وکارتان 

یا به عالیق مخاطبان مرتبط باشد. با این کار می توانید ببینید در حال حاضر چه 

اتفاقاتی در آن حوزه کاری یا در آن مکان روی می دهد.

)Topic Channels( کانال های موضوعی
برای ساده تر شدن کار و بی نیازی از تایپ کلیدواژه و هشتگ، می توانید فیدهای 

موضوعی متناسب با عالیقتان را انتخاب کنید و پست های مربوط به آن ها را زیر 

نوار جستجو ببینید. موضوع این فیدها می تواند درباره غذا، طبیعت، مد، سفر، 

محصوالت زیبایی، دکور و معماری خانه و علم و فناوری باشد. این یک راه عالی 

برای بررسی رقبا هم هست. اگر می دانید که می خواهید پست هایتان در کدام گروه 

محتوا قرار گیرد، ببینید چه پست هایی از آن گروه در صفحه اولتان نمایش داده 

می شود. سپس، کارهایی که این صفحه ها انجام می دهند را تحلیل کنید و همان 

موارد را در صفحه خود اجرا کنید.

)IGTV( تلویزیون اینستاگرام
کانال های  کنار  در  و  جستجو  نوار  زیر  در  درست  چپ،  سمت  باال  قسمت  در 

موضوعی،IGTV  را می بینید که مربوط به ویدیوهای طوالنی بیشتر از یک دقیقه 

کوتاه  کلیپ های  فقط  قسمت  این  در  اینستاگرام،  استوری های  برخالف  است. 

افرادی که فالو می کنید را نمی بینید. در عوض، الگوریتم IGTV هم صفحه هایی که 

شما فالو می کنید و هم صفحه هایی که فکر می کند باید فالو کنید را در برمی گیرد. 
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فرمتIGTV  احساس شخصی تری به بینندگان القا می کند. این ابزار بیشتر برای 

نشان دادن پشت صحنه ها، مصاحبه های دونفره یا بداهه نوازی نوازندگان استفاده 

می شود.

راهکارهایی برای نمایش صفحه تان در سرچ اینستاگرام
بازدید  و  شود  داده  نمایش  اینستاگرام  سرچ  در  فورا  صفحه تان  می خواهید  آیا 

بگیرد؟ پس باید:

1. از لوکیشن و هشتگ  استفاده کنید
ازآنجاکه هشتگ ها هنوز اساس اینستاگرام هستند، حتما از آن ها استفاده کنید، اما 

باید درست از آن ها استفاده کنید تا مخاطبان را اذیت نکند. بسیاری از کارشناسان 

توصیه می کنند که در هر پست فقط تا 9 هشتگ مربوط را استفاده کنید که هرچه 

استفاده  محبوب ترین هشتگ ها  از  ندارد  لزومی  است.  بهتر  باشد،  اختصاصی تر 

آن هشتگ ها  به  مربوط  وسیع پست های  دریای  در  شاید صفحه تان  زیرا  کنید، 

گم شود. همچنین تعیین لوکیشین خیلی مهم است، زیرا حاال اینستاگرام امکان 

جستجوی پست ها بر اساس مکانشان را فراهم کرده است. آدرس فروشگاهتان، 

مکانی که رویدادی در آن برگزار می شود یا محل دیگری که برای مخاطبان آشنا و 

خاطره انگیز است را تگ کنید. این روشی ساده برای افزایش بازدید ها است.

2. مدام پست بگذارید
یا  پراکنده  به طور  که  صفحه هایی  زیرا  است،  مهم  خیلی  گذاشتن  پست  مرتب 

به ندرت پست می گذارند، فالوئرهای کمتری دارند و به احتمال زیاد فالوئرهایشان 

به تدریج کم می شود. بسته به کسب وکارتان، سعی کنید روزانه 1 یا 2 بار یا حداقل 

چند روز در هفته پست بگذارید.

 

https://modiresabz.com


6

3. در زمان های مناسب پست بگذارید
مناسب هم  زمان  در  و پست گذاری  است  بازاریابی  اساس  به مخاطبان  خدمت 

 Instagram مانند  ویژگی هایی  از  می توانید  است.  خدمت رسانی  این  از  بخشی 

در  رایگان  نفر،   100 به  فالوئرهایتان  تعداد  رسیدن  با  که  کنید  استفاده   Insights

روز فعال  از  بیشتر در چه ساعاتی  فالوئرهایتان  دسترس است و نشان می دهد 

تا  می دهد  قرار  اختیارتان  در  ارزشمندی  داده های  اینسایت  اینستاگرام  هستند. 

الگوهای مشخصی تعریف کنید و در قالب ها و ساعت  های مطلوب برای مخاطبان 

پست بگذارید.

4. با دیگران تعامل کنید
تعامل با دیگران ساده ترین راه جذب آن ها است. با الیک کردن پست های دیگران 

به دیگران  را  آن  و  داده  ارتقا  را  برندتان  کامنت های مناسب، تصویر  و گذاشتن 

بشناسانید. به این ترتیب مردم شما را شخصی دوستانه می بینند و شاید در آینده 

به صفحه برندتان سر بزنند یا حداقل پست بعدیتان را الیک کنند.

5. محتوای باکیفیت پست کنید
این مورد در اپ عکس   محوری مثل اینستاگرام خیلی مهم است. همه عکس های 

اینستاگرام  را در  انتظار دارند چنین عکس هایی  را دوست دارند و همچنین  زیبا 

ببینند. اگر عکس یا ویدیوی تار و بی کیفیتی پست کنید، بینندگان بی عالقه می شوند 

و با شما تعامل نمی کنند. برعکس، اگر تصویر زیبا و موردعالقه شان را ببینند، سعی 

می کنند به هر روشی با شما تعامل برقرار  کنند. اندازه تصویر هم مهم است. برای 

تا 1350 پیکسل  با عرض 1080 و طول 566  بهترین کیفیت، عکس هایی  داشتن 

پیکسل   1080 عرض  اینستاگرام،  رزولوشن  حداکثر  که  باشد  یادتان  کنید.  پست 

است، بنابراین حاشیه هر عکس یا ویدیوی بزرگ تر از آن بریده می شود.
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سرچ و اکسپلور اینستاگرام کسب وکارتان را متحول می کند
عالوه بر راهکارهای جدید اینستاگرام برای دیدن محتوای جدید و فوق العاده ای که 

شاید در غیر  این  صورت هرگز نمی دیدید، قابلیت سرچ و اکسپلور هم امکانی جدید 

برای دیده شدن و شناخته شدن در اختیار شما قرار می دهد. پس تعلل نکنید. 

افزایش  به شدت  اینستاگرام  جمعیت  و  می شوند  بیشتر  روز  هر  اپ  این  کاربران 

خواهد یافت. با استفاده از نکات و ترفندهای باال برای استفاده موثر از قابلیت 

سرچ و اکسپلور، بازدیدهای صفحه تان را در زمان کوتاهی افزایش دهید.
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