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روش اینستاگرام برای رتبه بندی نتایج جستجو
نویسنده: searchenginejournal.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

در این مقاله روش اینستاگرام برای رتبه بندی نتایج جستجو را توضیح می دهیم و 

اینکه چگونه محتوایتان را با کلیدواژه های موردنظر بهینه کنید. آدام ماسری، رئیس 

اینستاگرام روش رتبه بندی نتایج جستجو را توضیح می دهد و چند روش سئوی عالی 

در اینستاگرام را با خوانندگان در میان می گذارد. روش رتبه بندی نتایج جستجو در 

سرچ اینستاگرام متفاوت است، زیرا کاربر باید واژه ای را تایپ کند تا نتایج جستجو را 

ببیند. درحالی که مثال صفحه اکسپلور محتوای برتر را به صورت خودکار ارائه می کند. 

هدف اینستاگرام این است که نتایج جستجو را بر اساس بیشترین ارتباط آن محتوا 

با کاربر ارائه کند.

فرض کنید پس از دیدن تصویری از ماه کامل به دیدن عکس های فضا عالقه مند 

اول، سرچ های  کلیک می کنید،  اکسپلور  نوار جستجو در صفحه  روی  شوید. وقتی 
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فایل های  صفحه ها،  اینستاگرام  »فضا«،  کلمه  تایپ  از  بعد  می بینید.  را  اخیرتان 

صوتی، هشتگ ها و مکان هایی را که با متن جستجوی شما مطابقت دارند برایتان 

نمایش می دهد. در این مورد، نتایجی مانند @فضا و#فضا نمایش داده می شود، 

زیرا کلمه فضا در آن ها آمده است.

معیارهای رتبه بندی جستجوی اینستاگرام
از اطالعات  بر متن وارد شده توسط کاربر،  اینستاگرام عالوه  الگوریتم جستجوی 

حساب ها، هشتگ ها و مکان ها برای رتبه بندی نتایج استفاده می کند.

معیارهای رتبه بندی برتر اینستاگرام به ترتیب اهمیت عبارتند از:

متــن تایــپ  شــده توســط شــما. متنــی کــه در نــوار جســتجو تایــپ می کنیــد، 

ــد  ــعی می کن ــدا س ــت و در ابت ــتاگرام اس ــدی در اینس ــار رتبه بن ــن معی مهم تری

ــوی صفحــات، کپشــن ها، هشــتگ ها و  ــری، بی ــا نام هــای کارب ــن شــما را ب مت
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ــش  ــان نمای ــوا را برایت ــن محت ــت داده و مرتبط تری ــط مطابق ــای مرتب مکان ه

دهــد.

مشاهده  که  پست هایی  می کنید،  فالو  که  صفحه هایی  مورد  این  شما.  فعالیت 

کرده اید و روش تعامل شما با صفحات مختلف در گذشته را در برمی گیرد. اینستاگرام 

معموال حساب ها و هشتگ هایی را نشان می دهد که آن ها را فالو می کنید یا بیشتر 

به آن ها سر می زنید.

تعامل شما. وقتی نتایج احتمالی زیادی وجود داشته باشد، اینستاگرام به معیار 

تعامل توجه می کند که شامل تعداد کلیک ها، الیک ها، اشتراک گذاری ها و فالوها 

برای یک صفحه، هشتگ یا مکان خاص است.

 

بهترین روش های سئوی اینستاگرام
ماسری نکات زیر را برای یافتن راحت تر محتوایتان در اینستاگرام پیشنهاد می کند:

1. نام کاربری و نام پروفایل مرتبط با محتوایتان انتخاب کنید
با توجه به اینکه متن تایپ  شده کاربران مهم ترین معیار رتبه بندی نتایج جستجو 

ربط  محتوایتان  به  که  کنید  انتخاب  خود  برای  مناسبی  پروفایل  نام  باید  است، 

داشته باشد. به این ترتیب احتمال دیده شدن صفحه  تان در نتایج جستجوی آن 

موضوع بسیار بیشتر می شود. اگر مخاطبان شما را با نام خاصی می شناسند، آن را 

در نام کاربری یا پروفایل خود وارد کنید تا وقتی آن نام خاص را جستجو می کنند، 

شما را پیدا کنند.

2. کلیدواژه ها و لوکیشن های مرتبط را در بیوگرافی صفحه قرار دهید
واژگان مورداسـتفاده در بیوگرافـی صفحـه هم اهمیـت دارد، بنابرایـن کلیدواژه ها 

و مکان هـای مرتبـط را در ایـن قسـمت هـم بنویسـید. بیـوی صفحه باید نشـان 

دهـد چـه کسـی هسـتید و صفحه تـان درباره چیسـت. اگـر صفحه شـما مربوط 

بـه یـک مکان خاص اسـت، مثال کسـب وکار کوچکـی در یک مکان خـاص دارید، 
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نوشـتن لوکیشـن در قسـمت بیـو بـه مخاطبـان کمـک می کنـد شـما را راحت تـر 

پیـدا کنند.

3. در کپشن از کلیدواژه ها و هشتگ های مرتبط استفاده کنید
برای اینکه پستتان در نتایج جستجو پیدا شود، به جای نوشتن نظرات و توضیحات 

خودتان در کپشن، کلیدواژه ها و هشتگ های مرتبط را در کپشن قرار دهید.

مجازات ها در بخش سرچ اینستاگرام
نقض  داده،  قرار  جستجویش  الگوریتم  در  مجازات هایی  گوگل  که  همان طور 

دستورالعمل های اینستاگرام هم می تواند رتبه محتوای شما در نتایج جستجو را 

تنزل دهد. اینستاگرام ممکن است بعضی پست ها، کل صفحه یا کل هشتگ ها را 

با استفاده از Shadowbanning یا »حذف بدون اطالع رسانی«  مجازات کند.

کنند،  نقض  را  اینستاگرام  دستورالعمل های  یا  کنند  ارسال  اسپم  که  حساب هایی 

دیرتر در نتایج جستجو ظاهر می شوند و برای یافتن آن ها باید نام کاربری کاملشان 

را سرچ کنید. یک حساب کاربری محدودشده مثل وب سایتی است که راه اندازی 

شده و کار می کند، اما در فهرست نتایج گوگل ظاهر نمی شود و تنها راه مشاهده 

محتوایش این است که مستقیم به آن سایت سر بزنید. اینستاگرام دو مجموعه 

در صورت  و  متفاوت هستند  با هم  که  دارد  اختیاری  و  قطعی  دستورالعمل های 

نقض موارد قطعی، حسابتان به طور کامل از این سایت حذف می شود.

پیشرفت های بعدی در سرچ اینستاگرام
اینستاگرام به زودی مجموعه ای از ویژگی های جدید در بخش نتایج جستجو ارائه 

می کند که به کاربران امکان می دهد چیزی بیش از صفحه ها و هشتگ ها را پیدا 

کنند. ماسری می گوید که این شرکت در حال کار روی »صفحه کامل نتایج جستجو« 

است که باعث می شود افراد بتوانند به راحتی به موارد موردعالقه شان دسترسی 
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را  جستجو  قابل  کلیدواژه های  دامنه  دارد  قصد  همچنین  اینستاگرام  کنند.  پیدا 

افزایش دهد و امکان جستجوی بیشتر موضوعات مختلف را فراهم کند. در حال 

را در اینستاگرام جستجو کنید، حساب ها و هشتگ هایی  حاضر، اگر واژه »فضا« 

شامل این واژه برایتان نمایش داده می شود، اما به زودی با جستجوی همین واژه 

می توانید عالوه بر هشتگ ها و حساب ها، عکس ها و ویدیوهای مربوط به فضا را 

هم ببینید.
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