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اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮑ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻮور اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﭘﯿﺞﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺴ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ وﯾﻮ اﺳﺘﻮری ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ
ﻣ زﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﻻﯾﻞ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ!

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﭘﯿﺞﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی
اﺟﺘﻤﺎﻋ  ،اﺗﻔﺎﻗ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﯿﺞﻫﺎ ﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﻣﺘ ﺪدی را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وﯾﻮ
اﺳﺘﻮری ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺴﺘﮕ دارد .در اداﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻠ را ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:

 .1داﺷﺘﻦ ﻓﺎﻟﻮور ﻓﯿﮏ در ﭘﯿﺞ
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ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﻓﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص واﻗﻌ اداره ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻻﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺣﺘ از اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗ ﺎﻣﻞ ﭘﯿﺠﺘﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺗ ﺎﻣﻞ ﭘﯿﺞ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺬب
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮریﻫﺎی
ﭘﯿﺠﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﻓﯿﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آنﻫﺎ را از
ﭘﯿﺠﺘﺎن ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

 .2ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺞ
وﻗﺘ ﻣﺪﺗ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺞ ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﻣ دﻫﯿﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ را در
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه درﺑﺎرهی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ را در
اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺞ را ﺗ ﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺪﺗ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ را در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار دﻫﺪ .در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮریﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

 .3اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻮریﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻮری ﭘﯿﺞ ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗ از روز اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺟﻮاب ﮐﻠ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﻮد را ﻋﻮض
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﯿﺞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا در ﭘﯿﺞ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﻫﺮ ﭘﯿﺞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﭘﯿﺞ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭘﺲ زﻣﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﻋﺎﺗ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎﯾﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻤ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،وارد اﺑﺰار  Insightsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻮﯾﺪ و در ﺑﺨﺶ  Audienceزﻣﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن
ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 .4ﺷﺎدوﺑﻦ ﺷﺪن ﭘﯿﺞ
ﺷﺎدوﺑﻦ ﺷﺪن ﭘﯿﺞ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺷﻤﺎ دارد .وﻗﺘ ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدوﺑﻦ ﻣ ﺷﻮد،
ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪی اﮐﺴﭙﻠﻮر راه ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗ ﺪاد اﻓﺮادی ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای دﯾﺪه ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ
اﺳﺘﻮری ﭘﯿﺠﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .5ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﻮریﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺞ
ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺠﺘﺎن را ﻓﺎﻟﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻮریﻫﺎﯾﺘﺎن
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺞ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮریﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺣﺘﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در اﺳﺘﻮری ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﭘﯿﺞ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﺎر ﭘﺴﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  Insightsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ
ﮐﻪ ﺗ ﺎﻣﻞ )ﻻﯾﮏ ،ﮐﺎﻣﻨﺖ ،ﺳﯿﻮ و اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری( ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺑ ﺪی ﭘﯿﺞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

 .6ﺟﺬاب ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻮریﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی
در اﺳﺘﻮریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮی آن ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺬاب ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ در اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺧﻮد از رﻧﮓﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در اﺳﺘﻮریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻮﻧﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺘﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻧﮑﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﭘﯿﺞ ﺑﺮای ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﺪن
اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺑ ﺪی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺠﺘﺎن
ﺑﯿﺰﯾﻨﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

 .7اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﺳﺘﻮری
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻ را ﺗ ﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘ  ،ﺗﺮورﯾﺴﺘ  ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻠﺤﻪ و  ...ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻮری ﺷﻤﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ
آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺸﺪار از ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮ
اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺑ ﺪی ﭘﯿﺞ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮریﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺧﻮد
دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 .8اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﺗﮑﺮاری در ﺗﻤﺎﻣ اﺳﺘﻮریﻫﺎ از ﻃﺮف
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﭙﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آن را اﺳﭙﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ دﻫﺪ.
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده اﺳﭙﻢ از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﭘﯿﺠﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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اﺧﯿﺮا ً ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔ
ﺑﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ ﺷﻤﺎ وارد ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻻﯾﻠ را ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺞ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻫﻤﺮاﻫ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ!
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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