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راه یافتن یک پیج به اکسپلور نقش بسیار مهم در رشد آن دارد. بعد
از باال آمدن صفحه اینستاگرام در نتایج جستجو باید بتوانید

بازدیدهای انجام گرفته از سوی کاربران را تجزیه و تحلیل کنید و از
نتایج حاصله برای بهبود عملکرد خود استفاده نما�د.  در این مقاله
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قصد داریم که نحوه بررسی آمار اکسپلورر را آموزش دهیم، تا بهترین
نتیجه را از فعالیت در اینستاگرام بگیرید.

اکسپلور اینستاگرام چیست؟

اکسپلور صفحه کاوش اینستاگرام است که مجموعه ای از پست ها را

مطابق با عالیق کاربر نشان می دهد. الگوریتم ها این پست ها را بر
اساس تعاملی که فرد با پیج های مختلف دارد، گزینش می کنند.

صفحه نتایج جستجو برای هیچ دو کاربری یکسان نیست؛ به عبارت

دیگر هوش مصنوعی اینستاگرام محتواهایی را در این بخش باال
می آورد که فکر می کند مورد عالقه فرد است و از دیدن آن لذت

می برد. با ضربه زدن روی آیکون ذره بین در قسمت پا�ن صفحه
اینستاگرام خود می توانید به اکسپلورر دسترسی پیدا کنید.

اگر یک اکانت تجاری داشته باشید ، نمایش پست هایتان در

اکسپلورر برابر است با جذب مشتری بالقوه و به دنبال آن فروش
بیشتر محصوالت و خدمات. بنابراین بسیار اهمیت دارد که به این

بخش راه پیدا کنید و پس از ورود به آن بتوانید نحوه عملکرد خود را
آنالیز نما�د. و حتی میتوانید از سایت دیجی ممبر با خرید ویو

واقعی اکسپلور امار بازدید خود را باال ببرید.

مزایای ورود به اکسپلور اینستاگرام عبارتند از:

·        تعامل بهتر با کاربران اینستاگرام: زمانی که پست به صفحه

کاوش راه می یابد، میزان تعامل پیج به طور قابل توجهی بهبود پیدا
می کند.

·        باال رفتن تعداد دنبال کنندگان: با ورود به اکسپلور پست ها
برای افراد عالقه مند به موضوع پیج نمایش داده می شود. بنابراین

ترغیب می شوند که صفحه اینستاگرام شما را دنبال کنند.
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·        برندسازی: ورود به نتایج جستجو باعث می شود که کاربران
بیشتری با کسب و کار شما آشنا شده و  برندتان را بشناسند.

 Insights بهترین ابزار برای بررسی آمار اکسپلورر

ابزاری که دقیق ترین و بهترین اطالعات را برای بررسی آمار اکسپلورر

ارائه می دهد،Insights  است. این قابلیت در خود اپلیکیشن
اینستاگرام وجود دارد و توسط آن می توانید در مورد استوری، پست

و غیره معتبرترین اطالعات را به دست آورید.

در این ابزار حرفه ای آنالیز، داده های مورد نیاز برای بررسی نحوه
عملکردتان درج می شود، تا ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت

نقاط قوت خود، بتوانید شناخت بیشتر و دقیق تری از فالوورها پیدا
کنید.

به عبارت دیگر می توان گفت که اگر هیچ اطالعاتی در مورد نحوه
تعامل فالوورها با محتوا، آمار تعداد بازدیدها و غیره نداشته باشید،
به موفقیت نمی رسید و تنها وقت خود را در اینستاگرام تلف کرده اید.

برای استفاده از قابلیت Insights نخست باید اکانت اینستاگرام
خود را به نوع تجاری تبدیل کنید. پس از این کار، زمانی که پستی را
در صفحه خود به اشتراک می گذارید، در زیر آن گزینه ای به نام

View Insights  مشاهده می شود. چنانچه روی آن ضربه بزنید،
می توانید به یک سری داده های آماری درباره پست مربوطه دسترسی

داشته باشید.

استفاده از ابزار insight این مزایا را برای شما به دنبال

دارد:

§        جامعه هدف خود را به درستی انتخاب می کنید.

§        پست ها را در صفحه اینستاگرامی خود با نظم خاص به
اشتراک می گذارید.
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§        در ساعات غیر بهینه محتوا منتشر نمی کنید.

Insights بخش های مختلف ابزار

در ابزار Insights قسمت های مختلفی وجود دارد که به بررسی آمار
اکسپلورر کمک می کنند. این بخش ها عبارتند از:

Reach 1- بخش

این بخش به شکل یک نمودار دایره ای دیده می شود و اطالعاتی را

در مورد تعداد اکانت های که پست ها را بازدید کرده اند، ارائه
Non- و Followers می دهد. کاربران بازدید کننده شامل دو دسته
Non- هستند. هرچه قدر که تعداد آمار ویو توسط Follower

Followers  کمتر باشد، بیانگر این است که اکانت های کمی از
طریق اکسپلور پست را مشاهده کرده اند؛ زیرا کاربران صفحه کاوش

معموال جزا فالوورهای شما نیستند.

Profile Activity 2-بخش

در این قسمت ری اکشن کاربران نسبت به پست نشان داده می شود

که خود از دو قسمت به شرح ذیل تشکیل شده است:

الف- قسمت Profile Visits : این بخش تعداد دفعاتی را نشان
می دهد که کاربران روی عکس پروفایل کلیک کرده و وارد پیج

اینستاگرام شما شده اند. به کمک این آمارها می توانید اطالعات
مفیدی را در مورد اکسپلور به دست بیاورید.

تعداد باالی آمار Profile Visit بیانگر این است که محتوای راه
یافته به نتایج جستجو مورد عالقه کاربران قرار گرفته است. پس بهتر
است از این محتوا برای پست های بعدی خود نیز الگوبرداری کنید.

اما اگر تعداد بازدید کمی در این بخش درج شده باشد، به معنای آن
است که پست منتشر شده با الگوریتم های اکسپلورر سازگار نبوده و

باید برای رفع مشکل چاره اندیشی نما�د.
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ب- قسمت Follows: در این بخش تعداد فالو و پست درج
می شود که به آنالیز و بررسی آمار اکسپلور کمک شایانی می کند. در

واقع Follows بیانگر نرخ واقعی تبدیل بازدیدکننده به فالوور است.

حال هر چقدر که این تعداد زیادتر باشد،  به این معنی است که

پست های اشتراک گذاشته شده در پیج برای کاربران جذاب است. به
همین دلیل ترغیب شده اند که اکانت شما را دنبال نمایند.

همچنین هر چه میزان این آمار باالتر باشد، از نظر هوش مصنوعی

اینستاگرام به عنوان یک پیج جذاب و پرطرفدار شناخته خواهید شد
و شانس بیشتری برای رفتن به اکسپلورر پیدا می کنید.

در طرف مقابل کم بودن آمار بخش Follow نشان دهنده این است
که محتوا به اندازه کافی برای کاربران جذاب نبوده، بنابراین برای

دنبال کردن پیج اینستاگرام شما قانع نشده اند.

Impressions 3- بخش

در این قسمت تعداد کل بازدید های صورت گرفته از منابع مختلف
درج می شود. فرق Impression با  Reach  این است که در بخش

Reach فقط آمار اکانت های بازدید کننده ارائه می گردد، در حالی که
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در قسمت Impressions بازدیدها طبق منابع آن طبقه بندی
می شوند.

به طور کلی در بخش Impressions این آیتم ها را می توانید ببینید
و از آن ها برای بررسی آمار اکسپلورر بهره ببرید:

o       Explore این آیتم اطالعات مربوط به صفحه کاوش را نشان
می دهد.

o       Location در این بخش می توانید تگ مکان پست را

مشاهده کنید.

o       Profile مشخصات صفحه پروفایل را نشان می دهد.

o       Home آمارهای مربوط به صفحه Feed در این بخش درج
می شود.

o       Hashtag هشتگ هایی را که در کپشن پست مورد استفاده

قرار دادیده اید، نشان می دهد.

o       Other این آیتم مواردی را در بر می گیرد که اینستاگرام
نمی تواند شناسایی کند.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

نتیجه گیری

اکسپلورر در واقع همان صفحه عمومی اینستاگرام است که

پست های مربوط به پیج های سراسر جهان را نشان  می دهد. فرقی
نمی کند که شما این صفحات را دنبال کنید یا نه؟

به هر حال مطالب محبوب در این بخش در معرض دید کاربران
مختلف قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل و بررسی آمار اکسپلورر
می توانید به راحتی نقاط ضعف پیج اینستاگرامی خود را پیدا کرده و

در جهت رفع آن ها اقدامات الزم را انجام دهید.

 

منبع مقاله

سواالت پرتکرار در مورد بررسی امار اکسپلور پیج

 
برای خواند افالین این مقاله pdf را دانلود کنید.

اکسپلور اینستاگرام چیست؟ +

چرا سعی میکنیم پست هایمان به اکسپلور راه یابد؟ +
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