
 با اصطالحات رایج اینستاگرام بیشتر آشنا شویم 

های اجتماعی موجود به حساب ترین شبکهاینستاگرام در حال حاضر به عنوان یکی از محبوب

آید و کاربران زیادی را جذب خودش کرده است. درجه محبوبیت این شبکه اجتماعی به حدی می

 . شودهای هوشمند به صورت نصب شده یافت میتلفنبوده که اپلیکیشن آن تقریبا در تمامی  

اینستاگرام از زمان معرفی تا امروز، پیشرفت فراوانی داشته و هر بار به طور منظم با دریافت 

کند. همین موضوع، شناخت کامل ه میئهای جدیدی را به کاربران اراهای مختلف، قابلیتآپدیت

ر از قبل کرده و باعث شده تا کاربر با اصطالحات هایش را دشوارتاینستاگرام و همه توانایی

ناآشنایی در محیط این شبکه اجتماعی مواجه شود. از این رو تصمیم داریم در این مطلب شما را با 
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 (Post) پست

شود. به بوده که میان کاربران فراوان استفاده میترین اصطالحات اینستاگرام »پست«  یکی از پایه

تواند به صورت عکس، فیلم گویند. پست میشود، پست میهر مطلبی که در اینستاگرام منتشر می

یا تصاویر متحرک باشد و به نوعی مرکز اصلی فعالیت کاربران در این شبکه اجتماعی محسوب 

ها برایتان نمایش های منتشر شده توسط فالووینگتشود. با باز کردن اپلیکیشن اینستاگرام پسمی

 .گیردکنید، در دسترس فالوورهایتان قرار میهایی که منتشر میپست  همچنین  شودداده می

 (Feed) فید

شود. کاربران ها میها و استوریفید در واقع همان صفحه هوم در اینستاگرام بوده که شامل پست

 .اینستاگرام بیشتر از هر بخشی سر و کار دارندمعموال با فید  

 (Filter) فیلتر

گیرد. قرار می  انو فیلم در دسترس کاربر  های رنگی است که برای انتشار عکسفیلتر همان افکت

 .کننداستفاده میواستوری ها    از این فیلترها برای زیبایی بیشتر پست

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Like) الیک کردن

توانید با کلیک روی آیکون قلب آن را الیک اینستاگرام نظر شما را جلب کرد، میاگر پستی در  

روی عکس و ویدیوی منتشر شده هم وجود دارد. سایر   ب کنید. امکان الیک کردن پست با دوبار ت

شوند. تعداد اند باخبر میها، از افرادی که پست را الیک کردهفالوورها با کلیک روی تعداد الیک

ی یک پست به معنای محبوبیت آن خواهد بود؛ به همین دلیل هم نوعی رقابت در این هاالیک

 .زمینه بین کاربران اینستاگرام ایجاد شده است

 

 

 (Comment) کامنت گذاشتن

توانید از بخش کامنت استفاده کنید. خواهید نظر خود را درباره یک پست بیان کنید، میاگر می

 .توانند کامنت شما را ببینند فالوورهایی که به صفحه دسترسی دارند، میصاحب پست و سایر  

 

 



 الیک کردن کامنت و پاسخ دادن به کامنت 

ها را الیک کنند و یا به ها را بخوانند و در صورت لزوم آنتوانند کامنتصاحب پست و فالوورها می

 .هرکدام پاسخ دهند

 (Turn Off Commenting) بستن کامنت

ها است. با این کار دیگر بستن کامنت در اینستاگرام به معنای غیرفعال کردن این بخش در پست

 .های مشخص شده نخواهند بودافراد قادر به گذاشتن کامنت در پست

 (Share) شر کردن

Share و   ، صفحه پروفایل کردن یکی از اصطالحات اینستاگرام بوده که برای اشتراک گذاری پست

 .روداستوری با افراد دیگر به کار می

 (Caption) کپشن

 .گیردشود که پایین هر پست قرار میکپشن به متنی گفته می

 (Profile) پروفایل

شود. در پروفایل اطالعات تان در آن قرار گرفته، پروفایل نامیده میهای شخصیای که پستصفحه

 .شودفالوورها هم نمایش داده میدیگری مانند بیوگرافی و تعداد  

 (Follow) فالو

فالو به معنای دنبال کردن صفحات مختلف است. برای اینکه به لیست دنبال کنندگان اکانت 

 .خاصی وارد شوید، باید صفحه مورد نظرتان را فالو کنید

 

 



 (Follow Back ) فالو بک

م فرد را فالو کنید، در واقع شخص را اگر فردی شما را در اینستاگرام دنبال کند و طی آن شما ه 

 .شودترین اصطالحات اینستاگرام محسوب میاید. فالو بک یکی از پر استفادهفالو بک کرده

 (Followers) فالوور

یکی از اصطالحات اینستاگرام که برای کاربران بسیار پراهمیت بوده، فالوور است. فالوور به تعداد 

شود و تعداد باالی آن به معنای محبوبیت ستاگرام گفته میدنبال کنندگان یک صفحه در این

 .بیشتر صفحه خواهد بود

 

 (Following) فالووینگ

گیرد و نشان دهنده تعداد این اصطالح اینستاگرام از نظر معنایی دقیقا مقابل فالوور قرار می

 .کندهایی است که فرد در اینستاگرام دنبال میاکانت

 

 



 فالوور و فالووینگدر  k)کا(  

K کند. به معنای هزار بوده و اینستاگرام در بخش فالووینگ و فالوور صفحات از آن استفاده می

 این  در.  دارد  کننده دنبال  4500    فالوور داشته باشد، در واقع 4.5Kای برای مثال اگر صفحه

 .شود نمی  داده  نمایش  بعد  به   دهگان  ارقام   وضعیت

 (Public) و پابلیک (Private) صفحه پرایوت 

ها باید تایید صاحب صفحه هایی که در حالت خصوصی قرار دارند و برای دسترسی به آنبه اکانت

توانند حتی بدون فالو شود. صفحات پابلیک آزاد هستند و افراد میرا دریافت کرد، پرایوت گفته می

کردن صفحات پابلیک نیاز به تایید   ها دسترسی داشته باشند. برای فالو کردن، به محتوای آن

 .صاحب پیج نیست 

 

 


