
 الگوریتم اینستاگرام به چه معناست؟ 

هایی که با استفاده از داده  که  است  این  2021  سال   در  اینستاگرام  های الگوریتم وظیفه اصلی

ی خود دسترسی کند تا به محتوای موردنیاز یا مورد عالقهکند، به کاربر کمک میآوری میجمع

های گوگل پس از چندماه آپدیت همانطور که الگوریتمالبته باید توجه داشته باشید   .داشته باشد

 .شوند تا رفتار کاربر را بهتر تحلیل کنندشوند، الگوریتم های اینستاگرام نیز بروز میمی

 نشان  زیادی   یعالقه  پیج  یک  های استوری  و  ها پست  به  که   افتاده  اتفاق  هم   شما   برای  احتمالا 

 در   را  آن  کند، می  منتشر  جدیدی  استوری   یا  پست  پیج،   آن   اینکه  محض  به   بعد،   دفعات  در  و   دهید

 بازکردن  محض  به   که  است   ایصفحه همان فید،  از  )منظور  ببینید. فیدتان  ابتدایی  های پست

 به  را  ها استوری  و  هاپست  بهترین   و  جدیدترین و  شود می  داده  نمایش شما   برای   تان،اینستاگرام 

 دهد( می  نشان  شما

 
 

 

 



 است؟ بوده شکل چه به  گذشته  در اینستاگرام های  الگوریتم کار نحوه

 احتمالا   اید،پیوسته  اینستاگرام  به   اخیر  های سال در  یا   و  هستید   اینستاگرام  قدیمی  کاربران  از  اگر

 داد.می  نمایش   هاآن  انتشار  زمان   براساس   را  هاپست  اینستاگرام  الگوریتم  گذشته،  در   که  دانیدمی

 به  درواقع  دیدید.می  ابتدایی  هاییپست  در را  بودند  شده  منتشر   جدیدتر که  هایی پست  یعنی

 .شد نمی  زیادی  توجه   کاربر   یعالقه

  اگر  اید،گذاشته کامنت  یا  ایدکرده  لیک  را   صفحه   یک  های پست  از  چقدر  شما   که  نبود  مهم

 های پست  باید  کردید،می  باز   را  تاناینستاگرام  شما  و  بود  گذشته   پیج   آن  پست   انتشار  از  چندساعت 

 موضوع  این اینستاگرام  جدید  الگوریتم اما  ببینید.  را  جدید  پست   آن  تا   کردیدمی  مشاهده  را  زیادی

 .   هاست پیج  به   نسبت  کاربر  توجه   و  عالقه   روی   بر  جدید، الگوریتم  اصلی  تمرکز  داد.  تغییر   کلی  به  را

 الگوریتم   برای  اکانت  نوع  آیا  که   است  این  بیاید  پیش   کاربران  اکثر  برای  است  ممکن   که  سوالیی

 است؟   مهم   اینستاگرام  جدید

 رفتار   نحوه  و  شاناکانت  نوع  مورد  در   داشت،  وجود   افراد  از  برخی   برای  گذشته   در  که   تردیدی

 بیزینسی،   هایپیج  شدمی گفته  که   صورت   این  به   بود.  هاآن  به  نسبت  اینستاگرام  های   الگوریتم

 که  دارد  امکان   باشد،  بیزینسی  پیجی  اگر  مثالا  دارند.  اینستاگرام  الگوریتم  در  تری پایین  جایگاه

 .ندهد  نمایش   اکسپلور  صفحه   در   را  بیزینسی  هایپیج  های پست  گوریتم،ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الگوریتم  برای  نبودند.  بیش  شایعاتی  تنها   ها این  که   شد   اثبات  ها، الگوریتم  پیشرفت   به  توجه   با  اما

 داشته  کریتور  اکانت  دارد  امکان  چیست. شما اکانت  نوع  که   ندارد  تفاوتی  اینستاگرام  جدید  های 

 خاصی تفاوت  شما پیج   با   الگوریتم  رفتار  نحوه  دارید،  که   اکانتی  نوع  هر شخصی.  اکانت  یا  باشید

 .ندارد  ها پیج  بقیه   به  نسبت

 
 
 

 است؟   مهم   برایش   چیزهایی  چه  کند؟ می  کار   چطور  ۲۰۲۱  اینستاگرام  الگوریتم

 برای  مهمی   بسیار   هایمالک  که  دهدمی  زیادی اهمیت   زیر   موارد  به  اینستاگرام  جدید  الگوریتم  اما

 .شوندمی  محسوب  اینستاگرام

 کاربر  رفتار •

 پست،   یک  کردن Save مثالا  .دارد  زیادی   اهمیت  …و   استوری  ها، پست  به  کاربران  واکنش  نحوه

 یک   کردن Save که  کندمی  درک   الگوریتم   اینجا،  در  پس   است.  پست  یک  قبال  در  مناسبی   رفتار

 رفتارهای  دیگر  ترتیب،  همین به  و  داشته را  کردن  ذخیره  ارزش   پست  این  اینکه   یعنی  پست،

 .دهد  نمایش  هاآن  برای  را  مشابه   هایپست  بهترین  بتواند  تا دارد  نظر  تحت  را  کاربران

 



 کاربر  عالقه •

 کنیممی  سعی  و  داریم   بیشتری  ی عالقه  هاپیج  از  بعضی  به  اینستاگرام،  در  ما   که   است  طبیعی

 و  کند می  درک   خوبی به  را  ها این  اینستاگرام  الگوریتم  بگذاریم.  کامنت  و  کنیم   لیک  را  ها پست

 .گیردمی درنظر  ها پیج  این   هایپست  بیشتر  نمایش   برای  مالک   یک  عنوان  به  را،   ما  یعالقه

 ایجادشده  محتوای کیفیت و نوع •

 نرخ   اسالیدی،  های پست  معمول  طور   به  مثالا   است.  مهم  خیلی   هم   ایجادشده  محتوای کیفیت  و  نوع

 بیشتری  محبوبیت تصاویر،   نسبت  به  ویدئویی  محتواهای  یا   کنندمی  دریافت   را بیشتری  تعامل

 محتواها   این   کیفیت  همچنین  گیرد.می درنظر  را   موارد  این اینستاگرام  ۲۰۲۱ الگوریتم پس  دارند.

 بر   را  بیشتری  زمان   کاربر  شود،  تولید  باکیفیتی  محتوای  وقتی  که   است  طبیعی است.  مهم  بسیار   هم

 .دارند  استوری  یا  پست   تعامل نرخ  افزایش  در  زیادی   اهمیت   نیز  ها این  که   ماندمی  آن  روی

 
 

 پست هر روی کاربر ماندگاری زمانمدت  •

 برای  قطعاا   است.  مهم  خیلی  کندمی  توقف   پست  یک  روی بر  چنددقیقه یا  چندثانیه  کاربر  اینکه

 و  موسیقی(   ویدئوی   یک  )مثل  آمده  تانخوش  خیلی   پستی  یک از  که   آمده  پیش   هم  شما

 شود.می  محسوب  پیج   آن  برای  مثبت   امتیاز یک  این  کردید.  توقف   پست  روی  بر  را  چنددقیقه 



 نشان  توجه  یا  دارید عالقه  پست  این   به  شما   که   کند می  درک   خوبی   به گراماینستا  الگوریتم چون

 .ایدداده 

 


