
 کلمات کليدي اينستاگرام

 : (Feed)  فيد در اينستاگرام

یا خانه  home ای که هنگام ورود به اینستاگرام آن را میبینید فید نام دارد. به این بخش صفحهاولین صفحه

 .های دنبال کننده هایتان را میبینیدو پست نیز میگویند. در این صفحه جدیدترین استوری

 : (page) پيج يا اکانت اينستاگرام

به حساب کاربری که ایجاد کرده اید پیج میگویند. بعد از باز کردن اپلیکیشن اینستاگرام آخرین تب شما 

پروفایل شما را نشان میدهد. برای دیدن پیج دیگر افراد کافیست بعد از جستجوی آنها روی آیدی آنها کلیک 

 .کنید تا به پیج آنها بروید

 : (Bio) بيو

متن معرفی هر پیج که در زیر عکس پروفایل قرار دارد بیو نام دارد. در این قسمت عالوه بر متن میتوانید 

از استیکرها نیز استفاده کنید. همچنین میتوانید در صورت داشتن وبسایت آدرس آن را در این قسمت وارد 

 .کنید

 : (Username) يوزرنيم

صر به فردی است که شما برای خود انتخاب میکنید تا دیگران با استفاده از یوزرنیم یا نام کاربری اسم منح

 .آن شما را پیدا کنند

 : (post) پست

های شما در شود. تمام پستهر عکس یا ویدیوی که شما به اینستاگرام آپلود میکنید یک پست محسوب می

فالو کرده اید در فید شما قابل مشاهده  شود و پست افرادی که شما آنها راصفحۀ پروفایلتان نمایش داده می

 .است. تعداد پست هایی که شما منتشر کرده اید در صفحه پروفایل شما قابل مشاهده است

 : (caption) کپشن

ای که در زیر پست نوشته میشود کپشن میگویند. کپشن های نوشته شده در در اینستاگرام نیز به نوشته

میباشد. یا اگر پست شما آگهی است اطالعات …. ا یک متن دلنوشته واینستاگرام معموال یک بیت شعر ی

نوشته میشود. در کپشن میتوانید از هشتگ ها برای پیدا شدن پست تان توسط دیگران …. تماس، آدرس و 

 .استفاده کنید

 : (Share) شير کردن

پسندید میتوانید آن را  است. زمانیکه که شما پست یک کاربر را” به اشتراک گذاشتن“شیر کردن به معنی 

 .با دوستان خود به اشتراک بزارید



 : (follow) فالو

است. زمانی از این اصطالح استفاده میشود که شما یک نفر را دنبال کنید ” دنبال کردن“فالو به معنی 

اربر برای این کار به پروفایل کاربر هدف میرویم و دکمه فالو را میزنیم. با این کار شما پست هایی که ک

منتشر میکند را در فید خود میبینید همچنین میتوانید ببینید که این کاربر چه کسانی را الیک میکند و چه 

 .کامنت هایی را میگذارد

 : (follower) فالوور

  کنند، به است. هنگامی که افراد پیج شما را دنبال می” دنبال کننده یا تعقیب کننده“فالور به معنی

شما اضافه میشوند. در مقابل اگر شما پیج فردی را فالو )دنبال( کنید، شما به  جمع فالوورهای پیج

 .هایتان به تب پروفایل خود مراجعه کنیدفالوور پیوندید. برای دیدن تعدادفالوورهای پیج طرف می

 : (Following) فالوينگ

است. در اصطالح یعنی چه تعداد افراد توسط شما دنبال میشود. وقتی ” ا تقلیدپیروی ی“فالوینگ به معنی 

 .میتوانید آنها را مشاهده کنید (following) شما دیگران را فالو میکنید، در قسمت

 : (Follow Back) فالوبک

خ او را فالو است. اگر کاربر یک کاربر دو را فالو کند و کاربر دوم نیز در پاس” بازگشت فالو“فالوبک به 

 .کند عمل فالوبک انجام شده است

 : (unfollow) آنفالو

اگر شما از دنبال کردن یک فرد خسته شدید میتوانید او را آنفالو کنید. برای این کار روی دکمه آنفالو که به 

 .جای فالو ظاهر شده است کلیک کنید

 : (Block) بالک

به … تان اعم از فالو شما یا دیدن الیک های شما و در صورتیکه بخواهید دسترسی یک نفر را به پیج 

 .راحتی میتوانید او را بالک کنید

 

 : (Report) ريپورت

زمانی که شخصی برای شما مزاحمت ایجاد کند و یا پست هایی دارد که متضاد قوانین اینستاگرام مانند 

است میتوانید او را ریپورت …. مطالب توهین کننده به ادیان و افراد، مطالب تروریستی، مطالب جنسی و 

شخص فعالیت غیرمجاز  کنید. با ریپورت کردن یک کاربر ، شما به اینستاگرام اخطاری میدهید که این

 .های یک کاربر زیاد شود، اینستاگرام آن پیج را میبندددارد. زمانی که تعداد ریپورت
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 : (k) کا

میباشد.  1000)به معنی کیلو( استفاده میکند.هر کا برابر  k اینستاگرام برای ساده کردن اعداد بزرگ از

اند. همچنین نفر او را فالو کرده 10/000کهفالور دارد به این معن است  10kپس اگر بینید که پیجی 

نیز استفاده میکند که به معنی میلیون است. معموال پیج سلبریتی ها این  m اینستاگرام در رقم های باال از

 .نماد را دارند

 : (Like) اليک

تان است. در اینستاگرام به این معناست که شما از پست یک کاربر خوش” عالقه داشتن“الیک به معنای 

آمده است و میخواهید این توجه را نشان دهید. در این حالت از الیک استفاده میکنیم. برای این کار روی 

پست مورد نظر دوبار کلیک میکنیم. تعداد زیاد الیک یک پست به معنی مورد پسند بودن آن پست است. 

 الیک ه بخش نوتیفیکیشن یا بخشهمچنین شما میتوانید کامنت دیگران را نیز الیک کنید. شما با مراجعه ب

 .های یک پست میتوانید ببینید که چه کسی پست شما را الیک کرده است

 : (unlike) آناليک

اگر پست یا کامنتی را الیک کردید و به هر دلیلی پشیمان شدید میتوانید آن را آنالیک کنید. برای اینکار 

 .ب زیر پست مورد نظر کلیک کنیدروی قل

 : (Comment) کامنت

است. یکی از قابلیت های اینستاگرام امکان نظر دادن به پست های ” اظهار نظر کردن“کامنت به معنی 

دیگران است. برای این کار روی آیکون مشخص شده بزنید و نظر خود را وارد کنید. همچنین میتوانید 

 .کنید reply ه آنها جواب دهید یا به زبان اینستاگرامی کامنت دیگران رانظرات دیگران را بخوانید و ب
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