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همواره وارد شدن به یک فضای جدید، مستلزم رو به رو شدن با واژه هاا و اطاحاتا    

ناآشنایی است که در آن فضا پرکاربرد بوده و رایج است. از این رو، برای فعالیت بهتر در 

آشانا شاد. در نوشاتار    این فضاها باید با معانی و چگونگی به کار بردن این گونه واژه ها 

تاضر با برخی از اطحاتاتی که در شبکه های اجتماعی بیشتر کاربرد دارند، آشانا مای   

شویم. در این واژه نامه سعی بر این بوده تا بیشتر اطحاتاتی که در بین کااربران ایرانای   

 رواج داشته و یا از پایگاه های که در ایران بیشتر شناخته شده اسات، معرفای و توضای    

  .داده شوند

الف( مربوط به سایت و وباگ هاا    کلی دسته دو در مجازی فضای اطحاتا  رایج در 

باا برخای از   در ادامه قابل تقسیم است. که   ب( مربوط به شبکه، و شبکه های اجتماعی 

 .مهمترین آنها آشنا خواهیم شد
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برای توصیف ابزارها و پایگاه هایی است که کاربران به وسیله آنها اقدام به انتشار و «شبکه اجتماعی»اصطالح 

به اشتراک گذاری مطالب خود مـی کنند.شـبکه های اجتماعی شامل: وبالگ ها، ویکی هـا، پادکتـت هـا و    

اشتراک گذاری: اطالعات، داستان ها، عکس ها، صوت ها و پایگاه هایی است که به صورت اختصاصی برای به 

 .تصاویر ویدئویی کاربران ایجاد شده اند

های اجتماعی  خوانید شامل پرکاربردترین و مهمترین واژگان و اصالحات حوزه شبکه لیتتی که در ادامه می

 .الزم باشدتواند برای تمامی فعاالن این حوزه مفید و حتی  دانتتن این اصطالحات می.است

های آن چون خاستگاه داخلی ندارد، مملو از اصطالحات  به طور کلی حوزه بازاریابی دیجیتال و زیرمجموعه

تخصصی و گاها عامیانه انگلیتی است که بتیاری از آنها حتی برگردان فارسی ندارند و به همان شکل در 

وجود معادل فارسی برای این کلمات، باید معنا و  اند. اما درهرحال، صرفنظر از بین فعالین این حوزه جا افتاده

 .کاربرد آنها را دانتت

 

  



 اجتماعی و سایت هااصطالحات شبکه های : 1فصل 
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 Avatar  :1-1 تصویر پروفایل-آواتار-

آواتار، به عکس کوچکی گویند که باالی پروفایل قـرار مــی گیـرد. مــعموال صــاحبان پروفایـل عکتـی از        

ه دوست دارند،استفاده می کننـد. ایـن   خودشان را قرار می دهند؛اما بعضی نیز از تصویر افـراد یا چیزهایی ک

 .عکس هنگامی که کاربر در جایی یادداشتی می گذارد نیز نمایش داده مـی شود

کاربر هنگام عضویت در شبکه های اجتماعی صفحه ای ایجاد می کند تا خـود را بهتـر بـه دیگـران معرفـی      

هـای او،مـطالبی که به روز کرده،فهرسـت  کند.این صفحه شامل: آواتار یا عکس کاربر،بیوگرافی،عالقه مندی 

دوستان و...بوده و برای سایر کاربران قابل مشـاهده اسـت. در برخـی از شـبکه هـای اجتماعی،اعضـا قادرنـد        

تنظیمات پروفایل خود را به گونه ای انجام دهند که اطالعات آنها به صـورت عــمومی یــا خصوصـی قابـل     

یی کـه در فهرسـت دوسـتان کـاربر حضـور دارنـد،پروفایل او را       دیدن باشد؛بـدین صورت کــه فــ ا اعضـا   

ببینند،کاربر نیز بتوانند او را ببینند،تمام اعضای آن شـبکه اجتمـاعی قــادر بــه دیــدن مـوارد موجـود در        

 .پروفایل باشند و یا حتی از طریق جـتتجو در مـوتورهای جتتجوگر نیز بتوان اطالعات او را مشاهده کرد

  :Home Page 2-1 صـفحه خـانگی-

صفحه خانگی،صفحه ای است که بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عـبور، وارد آن مـی شـوید.این صـفحه   

اختصاصی بوده و ف ا برای شما نمایش داده می شود و مواردی همچون: دسترسی به صندوق نامه،ویـرایش 

دیدن فعالیت دوستان و...در آن وجود پروفـایل،حـذف دوستان،پذیرفتن یا رد کردن درخواست های دوستی، 

 .دارد

 Feed   : 1-3-

فـید)خـوراک(راهـی است برای دسترسی به مطالب: وبالگ ها، سایت هـا و یـا خبرگـزاری ها؛بـدون اینکـه      

سایت مورد نـظر را بـاز کـنید. وقتی فید یک پایگاه اینترنتی را دنبال می کنیـد،با هربـار بـه روز شـدن آن     

ـطالب منتشر شده نمایش داده شده و به راحتی می توان کل مطالب مورد عالقـه را  سایت،سرخا و تـیتر م

مطالعه کـرد. اکـنون فـیدها یکی از اجزای جدانشدنی سایت ها و شبکه های اجتمـاعی هتـتند و کـاربران    

 .کنندبتیاری با دنبال کردن مطالب خـود از طـریق فید،به سرعت و به آسانی در دنیای اینترنت فعالیت می 

هـمه ایـن کلمات برای نشان دادن سـالیق و چیزهـای مـورد عالقـه شـما است.شـما مـی توانیـد فهرسـت          

بلندباالیی از آنچه دوسـت داریـد،در پروفایل خود قرار دهید تا دیگران نیز از طریق آن با عالقه مندی هـای  

ف ا به معنای نشان دادن «ندی هاعالقه م»شـما آشـنا شـوند.در بیشتر شبکه های اجتماعی، پر کردن فیلد 

عالقه شما نیتت؛ بلکه از ایـن طـریق و بـا کلیک روی مواردی که در این فیلد ذکر شده،می توان افرادی با 
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سلی ه مـشابه و دلبـتتگی های شبیه به شما را نیز یافت.در واقع،موارد متعددی همچون کتاب هـای مـورد   

م دهید،فیلم هایی که آنها را دوست دارید،موسی ی هایی کـه از آنهـا   عالقه، کارهایی که دوست داریـد انـجا

 .خوشتان آمده،نـ ل قـول های زیبایی که در ذهن تان مانده و...را می توان در این قـتمت جـای داد

را در فهرست فـیلم های مـورد عالقه خود قرار داده اید.سپس می توانید با «مادر»بـه عنوان مثال، شما فیلم 

ک روی کلمه مادر، فهرست افرادی را بـبینید کـه همچون شما، این فیلم را دوسـت داشـته انـد و آن را  کلی

 .در فـهرست خـودشان قـرار داده اند

 Friends  :4-1 دوستان-

اضـافه  »شـدن با افراد،باید در صفحه فرد مورد نظـر بـر روی دکمـه    «دوسـت»در شبکه های اجتماعی،برای

ک کرده و با این کـار در واقع ت اضایی برای دوسـتی بــه آن شـخا ارسـال مـی     کلی« کـردن بـه دوستان 

کنید.هنگامی کـه آن شـخا ت اضای شما را قبول کرد، شما می توانید فعالیت های او در شبکه اجتمـاعی  

ی را را دنبال کنید،از مطالبی کـه بـه روز می کند اطالع پیدا کنید،عـکس های او را بـبینید و یـا پتت هـای 

 .که در وبـالگ ش مـنتشر می کند،بخوانید

 Friendship Request   :5-1 درخواست دوسـتی-

هـنگامی که می خواهید با فردی ارتباط برقرار کرده و او را در فهرست دوستان خود قـرار دهید،درخواسـت   

فهرست دوستان شـما بـرای فرد مورد نظر ارسال می شود.اگـر آن فـرد این درخـواست را پذیـرفت،شـما در 

هم ظـاهر شده و می توانید ارتباط نزدیک تری با هم داشته باشید،برای همدیگر نظر گذاشـته یـا اطالعـات    

بـیشتری را در مـورد یکدیگر کتب کنید.در این حالت،اصـطالحا شـخا مـورد نـظر، درخـواست دوسـتی  

است.هنگام دادن درخواست دوستی،حالت دیگری نیز ممکن است بـه وجـود آیـد و آن     شما را قـبول کـرده

 اینکه طرف م ابل شـما،درخـواست شـما را رد کند و آن را نپذیرد. 

 Friend Finding   :6-1 پیدا کردن دوستان-

نـک  خود که بـه صـورت لی  «عالیق»برای یـافتن دوسـتان جـدید بـا عـالی ی شـبیه به شما می توانید روی 

 .درآمده،کلیک کنید و افراد بی شمار دیگری را ببینید که با شما در چیزهای مختلفی سلی ه یکتان دارند

همچنین این واژه را مـی توان زمانی به کار برد که به وسیله کلمات کلیدی یا ایمیل،به دنبال افراد خاصی را 

 .در آن شبکه اجتماعی می گردید
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 Tag    :7-1  برچسب-

برای توضیح دادن یا دسته بندی کردن محتوای وب)متن،عکس،فیلم و صوت(بـه کـار می  تگ )برچتب (ها

روند.انجام این عمل)بـه اصـطالح تگ زدن(توسا کاربران شبکه های اجتماعی انجام مـی شـود؛ بـه عنـوان     

 مثال، شما در یک شبکه اجتماعی،عکتی از یک منظره طبیعی قرار می دهید که در آن درختان و خورشید

و جـانوران وجـود دارند.با انتخاب مـحدوده هـریک از اجزا مورد نظر،گزینه برچتب زدن را انتخاب می کنید 

 .و آن قتمت از عکس را تگ می زنید. تگ ها به جتتجوی بهتر مطالب کمک می کنند

 Upload    :8-1 بارگذاری-آپلود-

بـر روی شبکه های اجتماعی به صورتی که یعنی قرار دادن یک یا چند عکس،ویدئو یا فایل صوتی از رایـانه 

بتوان از هرن طه دنیا به آن دسترسی داشت.معموال برای دسترسی کاربران و افـراد مختلـف بـه فایـل هـای      

آپلودشده،تنظیمات متعددی در اختیار شما قرار می گیرد؛ به عنوان مثال،شـما مـی توانید معین کـنید کـه  

ها را ببینند یا تمام اعضای شبکه.حتی بعضی شبکه ها، این قابلیـت را بــه   ف ا دوستانتان بتوانند این فایل 

کاربرانشان می دهنـد کـه خودشـان بـه صـورت دسـتی، کتـانی را کـه دسترسـی بــه آن فــایل داشــته             

 .باشند،انتخاب کنند

   : Groups-Forums 9-1 فاروم ها-گروه ها-

هند در یک مورد خاص،مطالب خـود را بـه اشتراک را افرادی تشکیل می دهند که می خوا ها()فاروم هاگروه

بگذارند.مثل گروه هایی در مورد:ورزش،سیاست،اجتماع،حیوانات و....بیشتر شبکه های اجتماعی این اجـازه را 

بـه کـاربرانشان می دهند که گروه های مورد عالقه خود را بتـازند تـا اطالعـات و ارتباطـات خـویش را بـا       

 .ذارندیکدیگر به اشـتراک بگ

 Microblog -Micro-blogging    :10-1 میکروبالگینگ-

نوعی وبالگ که شامل پتت های با تعداد کـاراکتر محـدود و مشـخا اســت.در ایـن سـرویس هـا،معموال        

کـاربران بـه کارهایی کـه در حـال انجـام آن هتـتند یـا اتفاقـاتی کـه در حـال رس دادن است،اشـاره مـی           

 .است«توئیتر»نه،کنند.شاخا ترین پایگاه در این زمی

 RT-Retweet  : 1-11-

توئیتر، هنگامی که شما توئیت)نظر(یک شخا را دوست داشـته و مـی پتـندید،می توانیـد آن را      هدر پایگا

کنید؛بـه ایـن صورت که آن توئیت را با فرمول خاصی در صفحه توئیتر خـود کپـی کـرده و    «دوباره توئیت»
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 .منتشر کنید

 :ستبه این شرح ا«دوباره توئیت»فرمول

@RT  نام کاربری شخا توئیت کننده+توئیت مورد عالقه 

Short or Tiny URL  یک نـشانی ایـنترنتی کوتاه شده است که در پایگاه هـایی مثـل تـوئیتر     نشانی کوتاه

)که تعداد کاراکتر مجاز،محدود شده است(کاربرد داشته و کاربران از این طریق،نشـانی طـوالنی یـک پایگـاه     

اشتراک می گذارند.در این موقع، کـاربر نـشانی مورد نظر را به پایگاه هایی کـه کوتـاه کننـده     اینترنتی را به

نشانی می باشند،داده و یک نشانی کوتاه شده دریافت می کند که متت یما به همان م صد مـی رسـد.پایگاه   

 .در این زمینه فعالیت می کنند«تاینی یو آر ال »هایی همچون 

 : Podcast بالگ های صوتی و تصویریو-پادکتت 

شده)صوتی یا تصویری(هتتند و کاربر از طریق ضب آن می تواند حــرف هـا و    پادکـتت یـک پیـغام ضبا

اعمال خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. پایگاه هایی وجود دارند که خدماتی در این زمینه ارائه می دهند 

ت های خود را در این پایگاه ها قـرار مـی دهنـد تـا توسـا      و کاربران بـه جـای ایـجاد و نوشتن متن،پادکت

 .دیـگران دانـلود و مشاهده شود

 Poke : 1-12-

هنگامی که شما به پروفایل کتی سر می زنید، با استفاده از این قابلیت مـی توانید نـشان دهـید که شما به 

 .ی شوداسـتفاده م«فـیس بـوک »پروفایل آن کاربر سر زده اید؛ امکانی که عمدتا در

 Bookemarking : 1-13-

به معنای ذخیره کردن نشانی یک پایگاه اینترنتی جهت دسترسی و یافتن آسـان تر آن نــشانی اســت.این   

که برای این مـنظور سـاخته شـده  «دلیشز»کار را می توان در مرورگر رایانه یا پایگاه های اجتماعی ای مانند

ر پایگاه دلیشز، کاربر نـه تنهـا از تمـام نــ اط دنــیا بــه آنهـا        اند، انجام داد.بعد از ذخیره کردن نشانی ها د

 .دسترسی دارد،بلکه می تواند نشانی های مورد عالقه خود را با دیگران نیز به اشتراک بـگذارد

 Chicklet  1-14-

ها استفاده می شوند.مـعموال ایـن دکـمه ها  RSS دکمه های کوچکی هتتند که به عنوان نماد دنبال کردن

رنگ بوده و حالتی گرافیکی دارند. می توان برای سهولت، آنها را در نرم افزارها یا پایگاه هـای آر ا    نارنجی

 .کـشیده و رها کرد«فـیدبرنر»ا  خوان مثل

CMS-Content Management Systems  
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وب،فروشـگاه  یک نرم افزار همه کاره و بتیار مهم که با ابـزاری کـه در خـود دارد،توانـایی ایجـاد صـفحات    

ها،وبالگ ها،ویکی ها و شبکه ها اجتماعی را دارا است.در واقع،سی ام ا  مهـم تـرین ابـزار آنالیـن جــهت      

 .ایـجاد صـفحات وب و شبکه های اجتماعی است

 Lurkers  1-15-

به افرادی گویند که در فروم ها و تاالرهای گفتگو فـ ا مـطالب را می خوانند و در بحـ  هـا شـرکت نمـی     

 .کنند

 Moblog 1-16-

است و شامل وبالگ هایی می شود کـه عـکس هایی که توسا دوربین گوشی «موبایل بالگ »مخفف عبارت

به عنوان «موبالگ »های موبایل گرفته شده در آن به اشتراک گذاشته می شود.مـی توان از پایـگاه اینترنتی 

 .یکی از برترین سـرویس دهنده ها در ایـن زمـینه نام برد

 Photosharing 1-17-

یعنی آپلود یـک تـصویر در پایگاه های اجتماعی.در این حالت،سایر کـاربران مـی تواننـد بـرای عکـس تـک       

گذاری کرده یا دربـاره آن نـظر دهند. از محبوب ترین پایگاه هایی که در زمـین آپلود تـصاویر فعالیت مــی  

 .اشاره کرد21کنند،مـی توان بـه فلیکر

  Web3 1-18-

ایـن صفحات بر پایه تعامل کاربران ایجاد شده و گتترش می یابند.شبکه های یعنی نتل دوم صـفحات وب.

 .اجتماعی،در ایـن گـروه از صفحات وب جای می گیرند

-1-19 (Widgets) ها ابزارك 

مرورگر استفاده می شـود،   در هم. دهد انجام تر راحت را کارها از یکتری کند می کمک کاربر به ابزارک ها

کاربر بـرای دسترسـی بـه یـک ابـزار یـک یکتـری         کردن تر آسان کارآن، …یل و هم در وبالگ، هم در موبا

بزارهـایی کـه در نـوار    ا وبـالگ،  در . …تلفن، ویجت آب و هوا، ویجـت اذان و   های گوشی در مثالً اطالعات. 

 محتـوب  ویجت دکمه ها  و ها افزونه تمامی مرورگر، در . هتتند ها ویجت کناری استفاده می کنید، همان

 … و Alexa ، ویجتRSS ویجت .شود می

ها که بـه کـاربر کمک می کنند تا کارهایی هـمانند دنـبال کردن یک فیـد، انجـام یـک جتـتجوی     ک ابزار

ویژه و...را انجام دهد.همچنین می توان از این ابــزارها بــرای اطـالع از وضـعیت آب و هوا،ت ویم،پروازهــا و      

 .دمـتائلی از ایـن قبیل استفاده کـر
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 Wiki 1-20-

یک فضای اشتراکی آنـالین بـرای کاربران که در این فضا صفحاتی را ایجاد کرده و یا صفحات دیگر کاربران 

در موضوعات دیگر را ویـرایش و تـصحیح می کنند.در واقع،به این روش کاربران از سـراسر دنـیا یـک دائـره   

صصی،ایجاد کرده و محتوای آن را تصحیح می المـعارف آنـالین را در زمـینه های مختلف یا یک زمـینه تخ

نمایند. در اینگونه فضاها معموال کاربران پس از مدتی کار آزمایشی،اجازه ایــجاد و ویــرایش صـفحات را از    

مدیران دریافت کـرده و مشـغول بــه فــعالیت مــفید مــی شـوند. شــناخته شـده تـرین پایگـاه در ایـن             

 .می باشد«31ویـکی پدیا »زمـینه

 Wall 1-21-

قتمتی از پروفایل کاربران است که عمال کارآیی یک دیوار را دارد.سایر اعضا و کاربران شبکه های اجـتماعی 

قـادرند بـر روی دیوار شما مطالبی بنویتند، یا لینک، عـکس،ویـدئو و یـا یـک فـایل صـوتی را به اشـتراک  

 .بگذارند

 Like 1-22-

اجتماعی ارسال کـرده انـد،نظرتان را جلـب کرده،مـی توانیـد بـا       اگر مطلبی که سایر کاربران در شبکه های 

 .فشردن دکمه الیک نشان دهید که از آن مطلب خـوشتان آمده است

 @ 1-23-

تررین كاراكترهرا    های ایمیلی، یکی از مهم جا حضور دارد و به لطف گسترش آن در آدرس كه همه ”at“ نماد

اجتماعی از این نماد برای فراخواندن نام كراربری افرراد   های  در ارتباطات امروزی ما است. در برخی رسانه

 .شود استفاده می

-1-24 (Abandonment rate) نرس خروج 

های اجتمراعی دارنرد و قبرل از حرل شردن مشرکل، آن را رهرا         درصدی از مشکالتی كه مشتریان در شبکه

 .كنند می

-1-25 (AI) هوش مصنوعی 

نقرش هروش منرنوعی در زنردگی       .(artificial intelligenceیا همان هروش منرنوعی،   ) ها هوش ماشین

فروشی محبوب گرفتره ترا یرادگیری الکسرا      سایت خرده های موجود در یک وب ، از چت روم روزمره انسان

 .برای شناسایی فرامین صوتی شما به صورت تناعدی در حال افزایش است
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-1-26 (Algorithm) الگوریتم   

ای وجرود   هرا در تمرام علروم رایانره     مشکالت: الگوریتم روشی مبتنی بر قوانین برای انجام محاسبات یا حل

كنند.  بیند( كنترل می بیند )و نمی های متغیر محتواهایی را كه كاربر می های اجتماعی، الگوریتم دارند! در شبکه

 .كنند رشد را كنترل می های روبه الگوریتم ها همچنین موضوعات و هشتگ

یرت از محتروای ارگرانیکی كره توسرا انسران تولیرد شرده اسرت،          های اخیر، برای حما ها در سال الگوریتم

 .اند  تر شده سختگیرانه

-1-27 (Analytics) تحلیل 

در حروزه بازاریرابی یرا تبلیغرات       گیرری  شود، اغلب برای تنمیم ها یافت می ها و الگوهایی كه در آن از داده

دیابی كره رفترار كراربر را رصرد     ها یا دیگر تگ های ر سایت یا اپلیکیشن از كوكی شود. یک وب استفاده می

 .كند آوری داده برای تحلیل های خود استفاده می كنند برای جمع می

هایی را مربوط به این كره از   شود و داده هنگامی كه كاربر بازدید خود را از سایت آغاز میکند، تگ فعال می

اربر چگونره برا عناصرر    چه صفحاتی بازدید شده است، چه كارهایی انجام شده است و یا این كره یرک كر   

 .كنند كند، جمع آوری می مختلف مانند كلیک روی یک دكمه یا انجام جستجو تعامل می

 API   خالصه application programming interface)  1-28-

API  دهد  است كه به دو اپلیکیشن یا پلتفرم اجازه می” مرد واسا“به زبان خودمانی )بخوانید: غیرفنی(، یک

در یک جدول زمانی   توییتر برای انتشار توییت  API سوییت از فتگو كنند. برای مثال، هوتكه با یکدیگر گ

  .خاص از طریق توییتر استفاده میکند

-1-29 (Archiving) آرشیو کردن 

ها كه اغلب به منظرور   های اجتماعی یک سازمان و ابر اطالعات مربوط به آن های شبکه شیوه نگهداشت پیام

های مربروط بره كراربر و تعرامالتش را      های اجتماعی نیز آرشیو داده بسیاری از شبکهشود ) نظارت انجام می

 (كنند حفظ می

های اجتماعی، آرشیو كردن به صورت روزافزونی در حال افرزایش   وكارها با رسانه با افزایش درگیری كسب

كننرد، سروابق مکالمرات     مری   ها و دیگر اسرناد را خخیرره   توانند به همان روشی كه ایمیل ها می است. سازمان
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تواننرد بررای ارزیرابی     ا بعردا مری  هر  های داده امن خود خخیره كننرد. ایرن داده   شان را هم در پایگاه اجتماعی

هرا بررای    تروان از آن  های اجتماعی، بازیابی و تحلیل شوند. همچنین در صورت نیراز مری   های شبکه فعالیت

 .ارجاعات قانونی استفاده كرد

-1-30 (Average handling time) میانگین زمان رسیدگی 

های اجتماعی، از ابتدا  ی را در رسانهكشد تا یک سازمان، تیم یا فرد، مشکل مشتر متوسا زمانی كه طول می

 .تا انتها حل كند

-1-31 (Average response time) میانگین زمان پاسخگویی 

كشد تا یک سازمان، فرد یا تیم، به مشتری در حین حرل مسرهله در    مقدار زمانی كه به طور متوسا طول می

 .های اجتماعی پاسخ دهد شبکه

-1-32 (Big data) داده کالن 

توانند بسیار قدرتمند باشند.  های ساختارنیافته كه در صورت استفادۀ درست، می از داده های بزرگی مجموعه

انرد   ها سر و كار دارند، قبال به شکلی قابل هضم درآمده های اجتماعی با آن هایی كه بازاریاب بسیاری از داده

 (های مربوط به مشتری یا داشبورد تحلیل اجتماعی )مثال صفحات داده

 (Bio) 1-33-

گویرد   كنندگان )فالوئرهای( جدید یا آیندۀ شما مری  های دیجیتالی كه به دنبال كوچکی از تمام پروفایلبخش 

هرای اجتمراعی، فضرایی را بررای      كه شما چه كسی هستید. بیو در اینستاگرام بسیار مهم است. تمامی شبکه

بینند  بازكردن پروفایل شما میگذارند. بیو اولین چیزی است كه كاربران هنگام  نوشتن بیو در اختیار شما می

 .تواند تاثیر زیادی بر چگونگی ظاهرشدن شما در نتایج جستجو داشته باشد و یک بیوی خوب می

-1-34 (Block) مسدود/بالك کردن 

هرای اجتمراعی( كره بره شرما اجرازه        بوك، توییتر )و بسیاری دیگر از شبکه یک ویژگی در اینستاگرام، فیس

 :كارهای زیر منع كنید دهد تا كاربر دیگری را از می

 دنبال كردن شما 

 ارسال پیام خنوصی به شما 
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 هایش اضافه كردن شما به فهرست 

 خكر كردن )تگ كردن( شما در تناویر 

 .شود ساز یا آزاردهنده است باعث آرامش شما می مسدودكردن كاربری كه مشکل

آید. و برای كراربری كره    ی شما نمیاگر كاربر شما را در جایی خكر )منشن( كند، اطالعیۀ این خكر شدن برا

دهد. برا ایرن حرال، تروییتر      شود كه به او بابت مسدود شدنش اطالع می مسدود شده است پیامی ارسال می

هرای   كردام از فعالیرت   خواهید كه شخنی هیچ های عمومی شما شود. اگر می تواند مانع از دیدن توییت نمی

 .، استفاده كنید(protected account) شده ب محافظتدیجیتالی شما را رصد نکند، باید از یک حسا

-Brand advocate   : 1-35 حامی برند - طرفدار برند 

شرود.   تان مری  قدر كه تبدیل به یکی از اعضای بیرونی تیم بازاریابی ای كه عاشق سازمان شماست، آن مشتری

ر مستقیما با او ارتبراط برقررار   و اگ كند بدون این كه از او خواسته شود، محنوالت و خدماتتان را تبلیغ می

تواند ارزشمندتر هم باشد. اگر وقت كافی برای یافتن طرفداران خود بگذارید،  كنید و به او اختیار بدهید، می

 .ها پر است های اجتماعی از آن بینید كه شبکه می

-1-36 (Caption)عنوان  

شود )و فرصتی عالی برای استفاده از  میبوك یا اینستاگرام قرار داده  توصیفی مختنر كه زیر عکسی در فیس

 (#هشتگ 

-Chatbot 1-37ربات گفتگو    

بروك( كره از هروش منرنوعی بررای انجرام        رسان )همچون فیس های پیام نوعی ربات موجود در اپلیکیشن

توان در ارائۀ خدمات به مشرتری،   بات می كند. از چت شده استفاده می سازی كارهایی همچون مکالمات شبیه

 .بات است بوك از پیشروان چت ها و . . . بهره برد. فیس دادهآوری  جمع

-CTR  1-38 یا   :Click-through rate  نرخ کلیک 

شاخنی متداول برای نشان دادن تعداد افرادی كه بخشی از یک محتوا را مشراهده كررده و سراس اقردامی     

در تبلیغرات پرداخرت بره     CTR زاند، مثال كلیک كردن روی یک لینک یا تبلیغ. بیشترین استفاده ا انجام داده

فلسفۀ كلری   .شود های عملکرد محور نیز از آن استفاده می است. در سایر كانال (pay per click) ازای كلیک
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 .تان موثرتر است شما باالتر باشد، بازاریابی CTR این است كه هرچه

-1-39 (Community management) مدیریت جامعه/اجتماع 

قۀ مشترك، با نظارت و تعامل با كسانی كه برا ایرن عالقرۀ مشرترك درگیرر      عمل ایجاد روابا حول یک عال

هستند. هدف، پرورش روابا تا آن جا است كه جامعۀ مذكور به عنوان حامی و طرفدار آن عالقرۀ مشرترك   

 .وارد عمل شود

-1-40 (Competitive benchmarking) الگوبرداری رقابتی 

 .ر با مجموعه معیارهایی مشخصعمل مقایسۀ عملکرد سازمان شما با سازمانی دیگ

-CMS   1-41 یا Content management system   سیستم مدیریت محتوا   

گرذاری(   ریزی و ایندكس )عالمرت  گذاری، برنامه ای آنالین كه به شما اجازه تهیه، ویرایش، به اشتراك برنامه

بری زیبایی دارند كه بره  های كار های محبوب مدیریت محتوای وب رابا دهد. سیستم كردن محتوایتان را می

  .دهند تا بدون اطالع داشتن از كدها، محتوا را منتشر كنید شما اجازه می

-1-42 (Content marketing) بازاریابی محتوا 

های  روش جذب و نگهداشت مشتریان با استفاده از خلق و توزیع محتوای ارزشمند همچون ویدئو، كتابچه

هرا امیدوارنرد كره برا اسرتفاده از انتشرار محتواهرای مفیرد،          بازاریراب هرا.   آموزشی، راهنماها و اینفوگرافیک

  .ها تاثیر بگذارند كننده یا آموزشی، مشتریانی وفادار كسب كنند و بر تنمیمات آن سرگرم

منتشر شد. میشلین به جای تبلیرغ   1900راهنمای میشلین برای اولین بار توسا شركت تایر میشلن در سال 

هرا را تهیره    شه درست كرد، توضیحاتی دربارۀ تعمیر ماشین ارائه داد، فهرستی از هتلهایش نق سادۀ الستیک

 .كرد كرد و اطالعات ارزشمند دیگری ایجاد كرد كه رانندگی بیشتر را تشویق می

ها در جهران تبردیل شرد و آگراهی و      با گذشت زمان، راهنمای میشلین به تأثیرگذارترین راهنمای رستوران

هرای اجتمراعی و موتورهرای     ایجاد كرده است. با ظهور شربکه  Michelin ای را برای برند وفاداری گسترده

 .ای شده است وكار با هر اندازه امروز تبدیل به عننری حیاتی برای هر كسب بازاریابی محتوا جستجو،

-1-43 (Conversion) تبدیل 

بازدیدكننده در حال تبدیل شدن دهد كه  شود. این اقدام نشان می سایت انجام می اقدام مثبتی كه در یک وب
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 .است. فروش تنها یک نوع از تبدیل است (lead) به مشتری یا شبه مشتری

 – gated) ای دیگر انواع تبدیل شامل: ثبت نام در وبینار، عضویت در خبرنامره و دانلرود محتواهرای دروازه   

content) گررفتن نرام و ایمیرل اسرت(، شربه      شود )كه معموال شامل  است. هنگامی كه یک تبدیل انجام می

هرا بررای    تواند با پرورش یافتن تبدیل بره مشرتری شرود. در بازاریرابی اجتمراعی رصرد تبردیل        مشتری می

 .های اجتماعی، حیاتی است درآمدزایی از طریق شبکه

-CPC    1-44  یا Cost per click هزینه به ازای کلیک 

   .پردازد یک روی تبلیغ میدهنده مبلغی مشخص بابت هر كل نوعی تبلیغ كه تبلیغ

-1-45 (Cover photo) تصویر کاور 

گیررد. تنراویر    بوك قرار مری  تنویر افقی بزرگی كه باالی پروفایل شخنی یا صفحه شما در تویهتر و فیس

 .كاور هم مانند تناویر پروفایل، عمومی هستند

كنید، كسی كه هستید،  ه میاین نواحی بزرگ، بهترین جا برای نشان دادن تنویری منحنر به فرد از كاری ك

  .دهید، است یا این كه به چه چیز اهمیت می

-1-46 (Crisis management) مدیریت بحران 

های اجتمراعی و واكرنش    های اجتماعی كه یک سازمان برای مدیریت ریسک شبکه های ادارۀ شبکه شاخص

 .نسبت به بحران تعیین كرده است

های توییتری فرویدی )مثال شخنی  های امنیتی گرفته تا لغزش تواند گسترده باشد: از هک تعریف بحران می

كند( و حتی وقایعی بیرونی كه منجرر بره خكرر     ای نامناسب را پست می در حساب رسمی یک سازمان، كلمه

 .شود های اجتماعی می سازمان در شبکه

هرای   واهند ریسک شبکهخ ای، اگر می ها با هر اندازه داشتن یک استراتژی مدیریت بحران برای تمام سازمان

 .شان را مدیریت كنند و پاسخگویی اثربخش داشته باشند، حیاتی است اجتماعی

-1-47 (Dashboard) داشبورد 

هرای   تواننرد فیردها )پسرت    ها در یک پلتفرم روابرا اجتمراعی، در آن مری    صفحه نمایشی تکی كه بازاریاب

آن تعامل كنند، بر روندهای اجتماعی نظارت كنند، دار را ببینند و با  دیگران( را مشاهده كنند، مکالمات ادامه
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 . . . . ها دسترسی داشته باشند و به تحلیل

-DM   1-48 یا Direct message   پیام مستقیم یا دایرکت 

توانند به آن دسته از كاربران توییتر كه شما را دنبرال كررده    های مستقیم فقا می پیام خنوصی توییتری. پیام

توانید از آن دسته از كاربران توییتر پیام مستقیم دریافت كرده باشرید كره    ا فقا میباشند، ارسال شوند و شم

های مسرتقیم از   ها را دنبال كرده باشید مگر این كه در قسمت تنظیمات كاربر خود در توییتر، دریافت پیام آن

  .همه را انتخاب كنید

-1-49 (Disappearing content) محتوای ناپدیدشونده . 

 .های اینستاگرام و اسنپ( شود )مثل استوری از گذشت زمانی مشخص، ناپدید می محتوایی كه پس

-1-50 (Display ad) تبلیغات نمایشی 

های متداول شرامل تنرویر،    قالب .شود ها گفته می سایت عموما به تبلیغات تنویری كوچک موجود در وب

دهد  دوردز به شما اجازه میفلش، ویدئو و صدا است. ممکن است متن محور هم باشند )برای مثال، گوگل ا

 .(تبلیغات نمایشی متن محور درست كنید

 .شود محور بزرگ استفاده می های مخاطب از تبلیغات نمایشی عموما برای رسانه

-1-51 (Emoji) ایموجی 

هرای مختلرف دیجیترالی، از     ای از احساسرات در كانرال   ها برای انتقال طیف گسترده تناویر ریزی كه از آن

شود. ایمروجی ، تکامرل یافترۀ اجرداد پیشرین خرود یعنری         های اجتماعی، استفاده می ا شبکههای متنی ت پیام

 .شدند ها است كه با استفاده از كاراكترهای موجود در صفحه كلید استاندارد، ساخته می شکلک

كنسرسریوم   2010در سرال   .دیرده شرد   1990ایموجی اولین بار در واژگان دیجیتال ژاپنری در اواخرر دهره    

المللی برای استانداردهای كاراكترهای رمزگرذاری شرده(، پیشرنهاد گوگرل را بررای بره        كد )نهادی بین یونی

 المللی پذیرفت. ایموجی ها آنقدر همه گیر شده اند كه های بین رسمیت شناختن و استانداردسازی ایموجی

iOS و Android هر دو دارای صفحه كلید emoji در سیستم های خود هستند. 

ها قبل از استفاده از آنها  یک منبع مفید برای یادگیری معانی موجود در ایموجی (Emojipedia) ایموجی پدیا

ای چشرمگیر(   هایی برندشده را )برا هزینره   های اجتماعی است. بسیاری از برندهای بزرگ ایموجی در شبکه
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  .كنندهای بزرگ بازاریابی همراهی  ها را برای كماین اند تا هشتگ درست كرده

-1-52 (Engagement) تعامل یا درگیری 

های اجتمراعی. درگیرری بره صرورتی      های دیگر تعامل با دیگر افراد در شبکه حرف زدن، پیام دادن یا روش

های اینستاگرام تا تولید یرک   گیرد، از كامنت گذاشتن در پست گسترده، تعداد زیادی از اقدامات را در بر می

 .های اجتماعی است های رسانه ز. درگیری محور تمام استراتژیبا Q&A بوك با برنامۀ زندۀ فیس

-1-53 (Engagement rate) نرخ درگیری 

دهنرد   ها واكنش نشان مری  بینند و نسبت به آن های اجتماعی می های شما را در شبکه درصد افرادی كه پست

 .(. . توییت كردن و )كلیک كردن روی یک لینک، پاسخ دادن، به اشتراك گذاشتن، ری

 .های اجتماعی است رسانی شما در شبکه خ درگیری معیاری ارزشمند برای سنجش میزان موفقیت پیامنر

-1-54 (Facebook) بوك فیس 

سایت مرارك زاكربررگ    ای اجتماعی است كه از وب ایجاد شده است، پلتفرم رسانه 2004بوك در سال  فیس

 .برگرفته شده است facemash یعنی

Facemash  داد تا جرذابیت همسراالن خرود را ارزیرابی      دانشجویان هاروارد اجازه میسایتی بود كه به  وب

هرا،   های بعد جهانی شد و دنیا را با پروك  بوك ابتدا محدود به دانشجویان دانشگاه بود اما در سال كنند. فیس

 .ها تسخیر كرد ها و كامنت ها، پست الیک

در اخبرار بروده و مشراجرات فراوانری را از     این سایت و بنیانگذار آن از همان روزهای اول تاسیس، در صر 

انرد. امرروزه برنردها     هرا برانگیختره   های مربوط به نقر  حرریم شخنری و داده    سانسورها گرفته تا نگرانی

  .بوك با مخاطبان خود در سراسر جهان از طریق محتوا یا تبلیغ ارتباط برقرار كنند توانند با استفاده از فیس می

 

-1-55 (Facebook fan) بوکی طرفدار فیس 

 .كند بوك شما را الیک می كاربری كه صفحۀ فیس
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-1-56 (Facebook group) بوکی گروه فیس 

توانید با گروه منتخبی از افراد ارتباط برقرار كنید یا محتوا به اشرتراك بگذاریرد.    بوك كه می فضایی در فیس

نوصی هرر گروهری را   سه نوع گروه وجود دارد: عمومی، بسته، مخفی. مطمهن شوید كه تنظیمات حریم خ

اید و به یاد داشته باشید كه حتی در یک گروه بسته یا مخفی، اطالعات شما  كه عضو آن هستید، متوجه شده

بروكی   گرروه فریس   6000توانید به حداكثر  تواند كای، پیست و یا به اشتراك گذاشته شود و می هنوز هم می

  .بایوندید

-1-57 (Favorite) مندی عالقه 

 .اینکه شخنی توییت شما را دوست دارد ، با كلیک كردن روی نماد قلب ای مبنی بر نشانه

-1-58 (Filter) فیلتر  

تواند سیاه و سفید، گل  تواند قبل از انتشار، روی تناویر اعمال شود. این جلوه می یک جلوۀ عکاسی كه می

بوك و بسیاری دیگر  فیسرسان  گلی و . . . باشد. محبوبیت فیلترهای موجود در اینستاگرام، اسنپ چت، پیام

فیلتر شده است. استفاده از این هشتگ یعنی شما _بدون#دار، منجر به ایجاد هشتگ  های دوربین از اپلیکیشن

  .كنید كه عکستان اصالح نشده است با افتخار اعالم می

-1-59 (First response time) زمان اولین پاسخ 

های  ود را به اظهار نظر یا سوال مشتری در شبکهكشد تا یک شركت، اولین پاسخ خ مدت زمانی كه طول می

اجتماعی بدهد. زمان اولین پاسخ می تواند یک شاخص كلیدی عملکرد برای خدمات به مشتریان اجتماعی 

دهنده این است كه یک شركت در  باشد زیرا حتی اگر مسهله بالفاصله برطرف نشود ، یک پاسخ سریع نشان

 .تحال گوش دادن و مایل به كمک اس

-1-60 (Follower) کننده  فالوئر یا دنبال   

كنرد و بره ترتیرب     های اجتماعی كره صرفحه شرما را دنبرال مری      یک كاربر اینستاگرام، توییتر یا سایر شبکه

  .كند فرستید را در فید خود مشاهده می هایی كه می پست

 (Followers-to-following ratio) شوندگان كنندگان به دنبال نسبت دنبال

هرای اجتمراعی    هایی كه شما در شربکه  كنند، به آن های اجتماعی دنبال می سانی كه شما را در شبکهنسبت ك
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 .شوندگان است كنندگان بیش از دنبال آل، تعداد دنبال كنید. در یک جهان ایده دنبال می

 (Forum) فروم یا تاالر گفتگو  

های مختلف هستند  ها و تاپیک ها دارای بخش فرومتوانند در آن بحث و گفتگو كنند.  سایتی كه افراد می وب

های جدیدی برای گفتگو، سوال یا تبادل نظر در مورد موضروعی خراص ایجراد     توانند تاپیک و اشخاص می

 .كنند

-1-61 (Friend) دوست 

دوسرت برر خرالف طرفردار یرا       .بوك یا شبکۀ اجتماعی دیگر در ارتباط هستید فردی كه شما با او در فیس

  .كسی است كه شما به صورت دوطرفه با او ارتباط دارید كننده، دنبال

-1-62 (Geotagging) برچسب جغرافیایی 

در  GPS فراگیرر برودن   .هرای اجتمراعی   اضافه كردن مکانی خاص به یک عکس، ویدئو یرا پیرام در شربکه   

ل های اجتمراعی تبردی   ای اصلی در شبکه های هوشمند باعث شده است كه موقعیت جغرافیایی به جنبه تلفن

 .شود

-1-63 (GIF) گیف   

است كه به فرمتی اشراره دارد كره هرم از     (graphics interchange format) ای گرافیک مخفف قالب مبادله

 .كند تناویر ثابت و هم متحرك پشتیبانی می

انرد.   های اجتماعی به محبوبیت رسریده  ها به عنوان روشی بدون كلمه برای واكنش نشان دادن در شبکه گیف

مکرانی عرالی بررای     tenor.com و Giphy.com .كنند بوك و هم توییتر از گیف پشتیبانی می یسامروز هم ف

 .های شما هستند شروع بایگانی گیف

-1-64 (Handle) هندل 

 سوییت برای مثال، هندل توییتر هوت  باشد هویت آنالین شما است كه گاهی همان نام كاربری شما نیز می

@hootsuite است . 

كند چرا كره   تر پیدا شدن كمک می های اجتماعی، به شما در راحت های شبکه تمام حسابهندل منسجم در 

 .كنند، بخواهند در اینستاگرام یا پینترست نیز دنبال كنند ممکن است كسانی كه شما را در توییتر دنبال می
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-1-65 (Home) خانه 

كنیرد. شرامل    مشاهده مری  های اجتماعی خود ای است كه هنگام ورود به حساب شبکه اغلب ، اولین صفحه

 .شونده از فعالیت كاربر و اخبار جدید در شبکۀ كاربر است الین )خا زمانی( و فید دائما آپدیت تایم

-1-66 (Impressions) ایمپرشن 

شرود   نمرایش داده مری   … تعداد دفعاتی كه یک پست معمولی، یک توئیت، یک تبلیغ، پسرت اساانسرری و  

 .شود( ساب می)دفعات نمایش به یک فرد واحد نیز ح

-1-67 (Inbound marketing) بازاریابی درونگرا 

گرا رویکردی مبتنی بر داده برای جذب مشتری به وب با استفاده از محتوای مرتبا  بازاریابی درونی یا درون

 .شود های اجتماعی كشف می و مفید است. این محتوا از طریق كانال هایی مانند موتورهای جستجو و شبکه

-1-68 (Influencer) اینفلوئنسر 

های اجتماعی كه مخاطبان خاصی دارد و قادر است برای یک روند، موضوع، سرازمان   یکی از كاربران شبکه

آل از دید یرک بازاریراب، طرفردار پرشرور برنرد نیرز هسرت.         یا محنول، آگاهی ایجاد كند. اینفلوئنسر ایده

مشتریان و روابرا عمرومی را درگیرر و     های بازاریابی، خدمات های موفق اینفلوئنسری معموال تیم استراتژی

 .كنند هماهنگ می

-1-69 (Influencer marketing) اینفوئنسریبازاریابی  

كند تا یک  های اجتماعی همکاری می وكار با فردی كه تاثیرگذار است در شبکه ای كه در آن كسب استراتژی

  .محنول، خدمت یا كماین را تبلیغ كند

-1-70 (Instagram) اینستاگرام 

گذاری تناویر كه امکان اضافه كردن فیلترهای مختلرف، اصرالح و نهایترا بره      ی رایگان برای اشتراكا برنامه

 .اشتراك گذاشتن را دارد

-1-71 ((KPI یا Key performance indicator) عملکرد کلیدیشاخص  

ها KPI .رود ها به كار می معیاری كه برای تشخیص موفقیت یا شکست یک كماین بازاریابی یا دیگر فعالیت
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دادن   تواند شامل موارد زیر باشد: خكر كردن برند، پاسخ های اجتماعی می های بازاریابی در شبکه برای كماین

(replies) سایت شرما ارجراع داده    های شخنی كه به وب هایی در پست ها یا كلیک روی لینک توییت و ری

 .شده است

-1-72 (Machine Learning) یادگیری ماشین 

بینری   دهد تا با دقت بیشتر و بهتری نتایج خروجری را پریش   افزار این امکان را می سختیک الگوریتم كه به 

نویسی نشده است. یک مثال ساده واضح و گویرا از یرادگیری    كند در حالی كه مشخنا برای این كار برنامه

 .ماشین توانایی تشخیص چهره از روی عکس در فیسبوك است

دهنده  ئه های اسام در موتورهای ارا های ایمیل زون و یا فیلتركنندهموتور پیشنهاد محنول مجازی شركت آما

 .های خوب دیگر برای یادگیری ماشین هستند های پست الکترونیک از مثال سرویس

-1-73 (Marketing Automation) بازاریابیاتوماسیون  

كرار محتواهرای   های بازاریابی هسرتند كره عمرل ارسرال خود     هایی كه تركیبی از تکنولوژی و تکنیک پلتفرم

كننرد. هردف غرایی و ایرده اصرلی       های مختلف آنالین میسر می مشخص شده به مشتریان را از طریق شبکه

سایت ایرن امکران را بدهرد ترا هرر       اتوماسیون بازاریابی این است كه به مشتریان و بازدیدكنندگان یک وب

  .اطالعاتی را كه به دنبال آن هستند در همان لحظه به دست آورند

گرذاری و   بندی ارسال و بارگذاری محتوا به صورت تنادفی نیسرت. بلکره هردف    توماسیون بازاریابی زمانا

هرای هدفمنرد و    بندی مخاطبان بازاریابی است به صورتی كه مشتریان مستعد را توسرا پیرام   تفکیک و رتبه

تریان بالفعل و در نهایت تحقق ها را از مشتریان بالقوه تبدیل به مش شده تحت تاثیر قرار داده و آن بندی زمان

 .خرید كند

وكار شما را افزایش دهرد،   تواند مشتریان بالقوه كسب های اجتماعی قدرتمند و دقیق می یک بازاریابی شبکه

تواننرد برا اسرتفاده از     همان چیزی كه محركه موتور اتوماسیون بازاریابی است. همچنین بازاریابان عموما می

تر كرده و در مرورد مشرتریان    های اجتماعی این موتور را اثربخش در قالب شبکه های مختلف موجود پلتفرم

 .خود اطالعات مفیدتر و بهتری را در طول زمان كسب كنند
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  (Meme) 1-74-

ها یا سرایر اشرکال    ها، حاالت رفتاری، رسانه یک ایده، رفتار یا مد كه از فردی به فرد دیگر توسا سخنرانی

 .شود ارتباط منتقل می

مورد بحث قرار گرفت. امرا   1970فهوم توسا یک زیست شناس تکاملی به نام ریچارد داكینز در دهه این م

 .تری مورد توجه است تر و دقیق در عنر دیجیتال این مفهوم به طور گسترده

اید به احتمال زیراد شرما برا یرک مریم       های مختلف گشته اگر چنددقیقه از اینترنت استفاده كرده و در شبکه

های معروف تاریخ برا انرواع    ها در قالب گیف گرفته تا میکس خالقانه آهنگ اكشن اید. انواع ری شدهمواجه 

هایی هستند كه شما را به اشتراك گذاری، میکس دوباره یرا تاییرد و تنردیق وادار     ها و ویدیوها میم رویداد

 .كنند می

كه در انتقال از فردی به فررد دیگرر مرورد     هایی از یک ایده هستند ها یا بخش ها ایده طبق تهوری داكینز میم

شوند امرا   هایی كه از یک نسل به نسل دیگر منتقل می گیرند دقیقا مشابه ژن تقلید یا تركیب و بهبود قرار می

 .یابند همزمان بهبود می

-1-75 (Mention) اشاره کردن یا ذکر کردن 

 .های اجتماعی ک پیام در شبکهعمل برچسب زدن یا ضمیمه كردن نام یک فرد یا حساب كاربری او در ی

شود تا با دریافت پیام برای فرد ضمیمه شرده نوتیفیکیشرن ارسرال شرود همران       این عمل در اصل باعث می

توانرد   كند. یک منشن هدفمند و مناسرب مری   هایی از این جنس را محقق می چیزی كه اجتماعی بودن شبکه

 .توسا مخاظبتان شود سایت و یا پروفایل شما باعث كلیک كردن و مشاهده وب

-1-76 (Messenger) پیامرسان 

های هوشمند پیام ارسال  دهد تا برای یکدیگر از طریق گوشی اپلیکیشنی كه به كاربران خود این امکان را می

 .بوك توانند وابسته به یک شبکه اجتماعی بزرگتر باشند مانند پیام رسان اختناصی فیس ها می رسان كنند. پیام

های یکدیگر حتی برر بسرتر    رسان قادر به ارسال و دریافت پیام بدون ننب كردن این پیامبوك  كاربران فیس

 .های محبوب در ایران، تلگرام است رسان سایت نیستند. از پیام وب
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-1-77 (Multichannel Attribution) کاناله چند خصوصیت 

هرا   پیدا كرده، جذب آن تکنیکی تحلیلگرانه برای بررسی این موضوع كه مشتریان چگونه محنوالت شما را

 .كنند كنند و در نهایت خدمت یا كاالی شما را خریداری می ها را ارزیابی می شوند، آن می

آید كه این عمل را در یک مرحلره   كنند به ندرت پیش می زمانی كه مشتریان اقدام به خرید یک محنول می

ر توییتر در مرورد یرک محنرول بخواننرد،     انجام دهند. به طور مثال ممکن است ان ها ابتدا یک توییت را د

ها ببینند، سراس در گوگرل بره دنبرال آن بگردنرد و       های آن محنول را در بیلبردها و خیابان كمی بعدتر بنر

اطالعات خود را در مورد آن محنول افرزایش دهنرد و در نهایرت پرس از گذشرت روزهرای بسریار یرک         

 .سایت را به قند خرید مشاهده كنند وب

هرای اجتمراعی    هرا و شربکه   های این كانرال  كند تا با هماهنگ كردن شاخص ن چندكاناله تالش میاتریبیوش

مخاطب را به شکل بهتر و سریع تری تبدیل به مشتری كند. هدف در این راه این اسرت كره متوجره میرزان     

یوه كاركرد مشاركت و تاثیرپذیری مشتریان خود از طریق هر روش بازاریابی و هر شبکه اجتماعی و اصال ش

 .و اثربخشی هر شبکه شوید تا بتوانید بهتر به فروش و بازاریابی محنوالت خود كمک كنید

-1-78 (Mute) کردنصدا  بی 

ای مانند توییتر قادر خواهید بود تا بدون اینکه مخاطبتان بداند امکانی را فعال كنیرد ترا دیگرر     شما در شبکه

 .نبینیدها و فعالیت او در این شبکه را  ها و پست پیام

تواند كماكران شرما را در لیسرت     صدا كردن می گویند. به این معنی كه فرد مورد نظرتان می به این عمل بی

های  های شما را انجام دهد اما شما هیچ یک از فعالیت دنبال كنندگان خود ببیند یا عمل الیک و انتشار پست

 .الك كردن او فرق داردصدا كردن یک مخاطب طبعا با ب این فرد را نخواهید دید. بی

-Net Promoter Score  1-79 شاخص 

از » شرود:   یک شاخص برای اندازهگیری میزان وفاداری مشتری است كه بر اساس یک سوال طراحری مری  

سایت ما چه نمره  به میزان تمایل خود برای اشتراك گذاری محنول یا پست یا خدمت یا وب 10تا  1عدد 

به عنوان تابع  8یا  7شوند،  كنند به عنوان پیشرو شناخته می را ثبت می 10یا  9افرادی كه نمره « دهید؟ ای می

 .یا كمتر بدگویان هستند 6و 
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شود و عدد به دست آمده  یا كمتر داده اند از درصد افراد پیشرو كم می 6ساس درصد تعداد افرادی كه نمره 

شروند، چررا كره ایرن شررایا روترین        میروی خواهد بود. )بدگویان در این سیستم نادیده گرفته  نمره پیش

 .خواهند بود 100-و  100محدوده نمرات بین + (.ها است زندگی آن

 Newsjacking 1-80-

 شرود. همچنرین بره آن    در فارسی اصطالحا این عمل سوار شدن بر موج خبری بره نفرع خرود نامیرده مری     

trendjacking یا موضوع خبری اسرت بره   شود كه عمل سهیم كردن خود در یک عنوان خبری  نیز گفته می

 .نحوی كه باعث ایجاد مکالمه و دهان به دهان گشتن داستان شما بشود

های اجتماعی تبدیل داستان زندگی به یک عنوان و محتوای خبرری دا  بسریار راحرت شرده      با كمک شبکه

نظرر خرود را   ها یا كلمات كلیدی جستجو، اخبار مورد  است. چرا كه كاربران به راحتی با استفاده از هشتگ

هایی مخنوص  دهنده بیسکوییت ارائه (Oreo) پیدا كنند. یک مثال جذاب از این عمل تبلیغات شركت اوریو

تررین   با استفاده از این زمان طالیی تبدیل به یکی از معرروف  super bowl است كه در زمان رویداد مشهور

 .جستجو و مشاهده كنید dunk in the dark توانید این تبلیغ را با عنوان تبلیغات آن زمان شد. می

دقت كنید كه از این شیوه تنها در صورتی باید استفاده كنید كه میان داستان شما و اخبار مورد بحث ارتبراط  

 .منطقی و صحیحی برقرار باشد

-1-81 (Notification) اعالن 

های شرما   از پست گذاری رویدادهای جدید از یک اپلیکیشن. مثال اگر یک نفر یکی یک پیام حاوی اشتراك

دهد چه كسی كردام   شود كه به شما اطالع می در اینستاگرام را باسندد یک نوتیفیکیشن برای شما ازسال می

 .پست شما را پسندیده است

-1-82 (Organic Reach) /ارگانیکطبیعیدستیابی  

اتفراق شرما    كنند بدون اینکره بررای رخرداد ایرن     تعداد افراد منحنر به فردی كه از محتوای شما بازدید می

های اجتماعی عموما پیج یرا   های جست و جو پرداخت كرده باشید. افراد در شبکه وجهی خنوصا به موتور

هایی كره   اند یا پست هایشان را پسندیده هایی كه پست ها یا افراد و گروه حساب كاربری را از طریق اخبار آن

 .كنند اند به طور طبیعی پیدا می دوستانشان پسندیده
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-1-83 (Paid Reach) پولیبی دستیا 

ای صرف شده را از تبلیغرات گرفتره ترا محتواهرای      تعداد كاربرانی كه محتوایی كه برای دیده شدنش هزینه

ترری از   اند. دستیابی هزینه شرده نسربت بره دسرتیابی طبیعری محردوده وسریع        سفارش اساانسر بازدید كرده

 .شود دسترسی را شامل می

-1-84 (Pay Per Click) هر کلیک ازایپرداخت هزینه به  

شود. نوعی از تبلیغات است بره نحروی كره سرازمان      شناخته می cost per click این شاخنه همچنین با نام

سفارش دهنده آن به ازای هر كلیک كه روی تبلیغات آن سازمان انجام دهد مبلغی از پیش مشخص شده را 

دهنده برای تمركرز كمارین    ای كه سازمان سفارش پردازد. این مبلغ با توجه به میزان رقابتی بودن كلیدواژه می

 .كند متفاوت است تبلیغاتی خود انتخاب می

-1-85 (Periscope) پریسکوپ 

دهد تا به صورت مسرتقیم از   توسا توئیتر ابداع شد و به كاربران این امکان را می 2015قابلیتی كه در سال 

ی زنده سایرین را آنالین تماشا كررده و  ها های هوشمند خود بارگذاری كرده و همچنین ویدیو طریق گوشی

  .نظر بدهند یا باسندند

-1-86 (Permalink) دائم یالینک ثابت  

كنرد ترا بردون جسرتجوی مطلرب دلخرواه خرود در         مستقیم یک محتوا كه به كاربران كمک می URL لینک

 .موتورهای جستجو توسا این لینک مستقیما به محتوای مورد نظر دست یابند

-1-87 (Pin) سنجاق کردن 

هرا و توصریفات یرک كراربر      های مورد عالقه شما در نرم افزار پینترست. هر پین از عکرس  ها و عکس لینک

شروید. همچنرین    عکس مورد نظرتان متنل مری  URLتشکیل شده است. با كلیک بر روی هر پین به لینک 

ها این است كره شرما    پین های شما را دوباره پین كنند یا باسندند. قابلیت جذاب توانند پین سایر كاربران می

 .های خود را به دلخواه تعیین كنید و پیج پینترست خود را ارتقا دهید توانید تم مجموعه پین می

-1-88 (Pinboard) بورد پین  

ها در پینترست كه با توجه به سلیقه شما مرتب شده، تم گرفته و به صورت خنوصی یا  مجموعه ای از پین
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هایی كه دوست دارم نگهداری كنم، دسرهایی كه در  گربه :ی از پین بوردهای عمومی منتشر شده است. نمونه

 .. های موی كوتاه و شوند، طرح های تاتوی مورد عالقه من، مدل دقیقه آماده می 30زیر 

-1-89 (Pinterest) پینترست 

همچنین تان و  یک اپلیکیشن مبتنی بر تنویر است كه به شما امکان بارگذاری و اشتراك تناویر مورد عالقه

دهد. این تناویر در این اپلیکیشن اصرطالحا پرین نامیرده     های مختلف را به شما می سایت اتنال لینک وب

 .شوند می

گذاری شود توسا یک عکس و یک  گذاری و اشتراك در این نرم افزار هر پین كه توسا شما در پیجتان نام

انتخابی شما در صفحه كاربریتان نمایش داده كنید به عنوان نماینده مجموعه  توضیح كه خود شما تعریف می

 .شود می

پینترست مانند یک كتراب مبتنری برر     .شود ها پین بورد یا تخته پین گفته می اصطالحا به این مجموعه از پین

های مورد نظرتان، مجموعه دستور  ریزی رویداد دهد مانند برنامه تنویر است كه به شما امکانات مختلفی می

 .تان و یا حتی مد و لباس عالقههای مورد  پخت

-1-90 (Private) خصوصی 

دهرد ترا    های اجتماعی كه به كاربر این امکران را مری   های تنظیمات حساب كاربری در شبکه یکی از قابلیت

محتوای بارگذاری شده خود را از دسترس عموم خارج كند و یا انتخاب كند چه كسانی محتواهای كاربر را 

هرای كراربری خنوصری درخواسرت      كار الزم است تا كاربران به صاحبان حسراب مشاهده كنند. برای این 

 .بدهند

-1-91 (Protected) شده محافظت 

شوند. با ایرن تفراوت    ها در توئیتر با این نام شناخته می های كاربری خنوصی در انواع پلتفرم همان حساب

 .ت شده ممکن نیستكه در توئیتر امکان اشتراك گذاری دوباره پست از یک حساب كاربری محافظ

 Publishing Approval Process 1-92-

های خروجی یک شربکه اجتمراعی بردون     وكاری است برای حنول اطمینان از این كه پیام یک شیوه كسب

هرا بررای محافظرت     بسیاری از ایرن سرازمان   .رسد خطا، سر وقت و با محتوای مناسب به دست كاربران می
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ترر بررای    كنند چرا كه محیطری امرن   خود از این شیوه استفاده می های اجتماعی بیشتر و مدیریت بهتر شبکه

 .كند گذاری نهایی را فراهم می تبادل اطالعات پیش از اشتراك

نویس قرار دهند  ها می توانند پیام هایی را در این سیستم در حالت پیش كارمندان در سطوح پایین یا كارآموز

 .یابد ان انتشار میكه با تایید مدیربخش یا رئیس یا سردفتر امک

-Quora 1-93 سایت 

ای  تواند انرواع سرواالت خرود را در هرر زمینره      سایت پرسش و پاسخ است كه هر كسی در آن می یک وب

تواند بسرتر   وكارها این پلتفرم می برای انواع كسب .مطرح كند و یا حتی به سواالت دیگر كاربران پاسخ دهد

وگرو و   ر موضوعی مشخص و یا حتی بسرتری بررای گفرت   مناسبی برای ایجاد خا فکری به نفع سازمان د

 .تعامل با مشتریان خود باشد

  (Reach) 1-94-

بینی و حداكثر تعداد كاربران مستعد برای هر پیام است. واضرح   این مشخنه یک پارامتر برای تعیین و پیش

افراد از تعداد كل بینند و تعداد این  است تمامی كاربران شما پست شما را در شبکه اجتماعی مد نظرتان نمی

 .مخاطبینتان كمتر است

ها  شده ها، پسندیده گذاری كنندگان، اشتراك شاخنه دستیابی با یک سری محاسبات پیچیده شامل تعداد دنبال

  .آید و میزان تعامل و درگیری با پست شما به دست می

-1-95 (Real-time Marketing) بازاریابی در لحظه 

ها یا  اتفاقات در حال وقوع در لحظه به صورت آنالین شامل انواع رویداد عمل ارتباط گرفتن با اجتماعی از

های كلیدی و پر بحث به نام بازاریابی در لحظه شهرت دارد. اگر به دنبال لنگر  های پربحث یا بازخورد ترند

اندازی یک مم توسا یک هشتگ خاص یا پستی خاص هستید بدانید كه این روش شدیدا تعداد كثیرری از  

 .اطبینتان را با هدف و كسب و كار شما درگیر خواهد كردمخ

-Reddit  1-96 سایت 

هرای   هرا یرا مرم    توانند در مرورد انرواع ویردیوها، مرتن     یک وب سایت اجتماعی است كه كاربران در آن می

كنند در نهایت در صفحه  هایی كه بیشتری رای مثبت را دریافت می تنویری رای مثبت یا منفی بدهند. پست
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 .گیرند سایت قرار میاول وب 

  Regram 1-97-

 .گذاری ویدیوها یا تناویر یک كاربر دیگر در اینستاگرام را گویند عمل دوباره اشتراك

-1-98 (Retargetting) هدف گذاری مجدد 

سایت را بدون اكشن  یک روش تبلیغات آنالین است كه با هدف درگیر كردن دوباره مخاطبینی كه یک وب 

سایت شرما تعبیره    گذاری مجدد با یک تگ كه در كد وب پذیرد. عمل هدف اند، انجام می خاصی ترك كرده

 .شود شده است شروع می

سرایت   ها را رصد كنید كره از كجرا بره وب    شوند، می توانید آن سایت شما می هر زمان كه كاربران وارد وب

هرای   سرایت  هرای جسرتجو یرا وب    سایت های دیگری اعم از موتور اند و پس از آن وارد چه وب شما آمده

  .اند های اجتماعی شده شبکه

منطقا این افراد بهترین شانس شما برای فروش محنوالتتان هستند پرس بره جرای صررف هزینره برر روی       

 .اند تمركز كنید سایت شما را بازدید كرده كاربران غریبه بر روی افرادی كه تا كنون وب

-1-99 (Repin) پین دوباره 

تران را   در پین بورد خودتان. برای این كار كافیست پست مورد عالقه پین كردن محتوای یک كاربر پینترست

های شما قرار  خواهید یک پست را باسندید اما در پین بورد می .پین كلیک كنید باز كرده و بر روی گزینه ری

 .نگیرد؟ آن را الیک كنید

-1-100 (Response Rate) نرخ جواب 

ایرد توجره    نید ارزیابی كنید تا چره میرزان توانسرته   نرخ درگیری مخاطب با پست شماست به نحوی كه بتوا

گیری این نررخ تعرداد    ها را با خود همراه كنید. برای اندازه كنندگان خود را جلب كرده و آن كاربران و دنبال

هایی كه خودتان دریافت كرده اید  اید را در كنار منشن هایی كه در پاسخ به نظرات پستتان منتشر كرده منشن

 .زمانی مشخص در نظر بگیرید در یک بازه

-1-101 (Response Volume) حجم جواب 

های خروجی كه یک كسب و كار در پاسخ به مشکالت خدماتی یرک مشرتری در یرک برازه      تعداد كل پیام
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 .كند زمانی مشخص ارسال می

-1-102 (Retweet) ریتوئیت 

كنید  گزینه را انتخاب میعمل بازنشر پست توئیتری كه منتشر شده است توسا دیگر كاربران. زمانی كه این 

 .توانید انتخاب كنید كه توییت را به همان صورت كه هست بازنشر كنید یا نظر خود را ضمیمه آن كنید می

-1-103 (RSS) آر اس اس 

 Really یا Rich Site Summary سایت است. مخفف عبارت یک قالب برای متحد كردن محتوای یک وب

Simple Syndication ر یک قالب استاندارداست. آر اس اس ها د XML  هرا را برا    شروند كره آن   تولید مری

  .كند قابل خوانش می reader بسیاری از

-1-104 (Scale) مقیاس 

ای از قابلیت گسترش شبکه های اجتماعی یک كسب و كار به صورت اثر بخش. مقیاس كرردن یرک    درجه

های اجتماعی همزمران برا    هوكار در شبک وكار به معنی تالش برای افزایش درگیری مخاطبین آن كسب كسب

 .كاهش زائدات و كارهای بیهوده است

-1-105 (Scheduling) زمان بندی 

افزارهرای مردیریت محتروا و     شده توسا نررم  زمان بندی برای ارسال یک محتوا یا اپدیت در زمان مشخص

بیشتری های اجتماعی امکان خخیره زمان  این كار به متخننان شبکه .SRP مدیریت ارتباط با مشتری مانند

دهرد.   كنند و انتشار به صورت خودكرار رخ مری   ها را یک بار تهیه می بندی پست دهد چرا كه برنامه زمان می

 .های بهتری را طراحی كنند بنابراین این امکان را دارند تا اتفاقات را بهتر رصد كرده و كماین

-1-106 (Screenshot) شات اسکرین 

  .كند نیتور كامایوتر یا گوشی هوشمند را ضبا و ثبت میتنویری كه یک عمل یا اتفاق بر روی صفحه ما

-1-107  (Selfie) سلفی 

اید اما نه با دوربین و تایمر بلکه با گوشی هوشمندتان و  یک عکس از خود شما كه خودتان آن را ثبت كرده

 .های اجتماعی با هدف بارگذاری آن در شبکه
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-1-108 (Slide Share) سایت اسالیدشیر 

وكار محور به صرورت یرک    ها و تمامی محتواهای كسب گذاری سخنرانی اشتراكیک پلتفرم اجتماعی برای 

هایتان در فیسبوك و لینکردین و تروئیتر را راحرت     گذاری عکس جا است. این پلتفرم كار شما برای اشتراك

 .كند می

-1-109 (Snapchat) چت شبکه اسنپ 

 .گذاری عکس و ویدیو است یک پلتفرم مبتنی بر اشتراك

شما با استفاده از محتوای تنویری برا دوسرتان و سرایر كراربران ارتبراط گرفتره و پیغرام        در این اپلیکیشن 

تواننرد انرواع    به بازار عرضه شده است. در اسنپ چت كاربران مری  2011فرستید. این اپلیکیشن در سال  می

 .فرض را قبل از ارسال ویرایش كنند های تنویری پیش محتوای متنی و عکس و نقاظی و كاراكتر

-1-110 (Social Commerce) تجارت اجتماعی 

هرای آنالیرن    های اجتماعی و یا سرایر بسرتر   منطقه تجارت الکترونیکی، جایی كه فرایند خرید توسا شبکه

 .گیرد صورت می

-1-111 (Social Media Marketing) های اجتماعی بازاریابی شبکه 

از برند، شناسایی مخاطبین هدف، های اجتماعی توسا بازاریابان برای افزایش آگاهی  عمل استفاده از شبکه

 .تبدیل بازدیدكنندگان به مشتریان بالقوه و ایجاد ارتباطات معنادار با مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش

های ارائره خردمات پرس از فرروش در      های اجتماعی باید به طور مناسب و دقیق با سرویس بازاریابی شبکه

هرای اجتمراعی هماهنرگ     های فروش از طریرق شربکه   تمامی فعالیتهای اجتماعی، مدیریت شبکه و  شبکه

 .باشد

-1-112 (Social Media ROI) های اجتماعی بازگشت سرمایه شبکه 

 .شوند های اجتماعی منجر به دریافت سرمایه می هایی كه در شبکه مجموع عواید مالی تمامی فعالیت

-1-113 (Social Relationship Platform) پلتفرم ارتباط اجتماعی 

وكارها امکان مدیریت روابرا مجرازی را طری     كه به انواع كسب پذیری مقیاسهای امن و  تمامی تکنولوژی

ها هر آنچه كه از یک شبکه اجتماعی نیاز دارید در یرک   دهند. این پلتفرم های ارتباط جمعی می انواع دستگاه
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  .دهند تر به شما می جا و با قابلیت كنترل و مدیریت بهتر و سریع

-1-114 (Social Selling) اجتماعی فروش 

های اجتماعی توسا متخننان فروش برای افزایش فروش و سرمایه. فروشندگان به  عمل استفاده از شبکه

های اجتماعی در جهرت افرزایش شرهرت برنرد خرود و شربکه اجتمراعی خرود و          توانند از شبکه خوبی می

هرای   ها با رصرد كرردن اعرم جسرتجو     ی آنهمچنین جذب مخاطبین بیشتر به خوبی بهره ببرند. این كار برا

 .های آنان میسر است مخاطبین مستعد و پرسش و پاسخ

  (Spam) 1-115-

هرای   كند. اسام لغت پر استفاده در روز محتواهای غیرضروری و زائد كه صندوق دریافت پیغام را اشغال می

 .ه استشد به كار برده می« آشغال»هایی كه اصطالحا  ابتدایی رواج اینترنت برای پیام

-1-116 (Sponsored Posts) شده های حمایت پست 

وكار یا سازمان خاص وجهی  های اجتماعی از یک برند كسب پست یا محتوایی كه برای انتشار آن در شبکه

مخنوص خرود را دارد. ایرن نروع     شده های حمایت  پست دریافت شده است. هر شبکه اجتماعی نوعی از

 .اطبین بالقوه خود را افزایش دهندكنند تا مخ ها كمک می ها به برند پست

-1-117  (Stories) ها استوری 

 .ساعت قابل رویت خواهند بود 24بوك، اینستاگرام یا اسنپ چت كه تا  نوعی از محتواهای موقت در فیس

-1-118 (Tag) برچسب 

شود تا آن را در دسته بندی خاص یا در كنار  های اجتماعی به یک پست اضافه می كلیدواژه ای كه در شبکه

 .بندی كند ر محتواهای مشابه و مرتبا طبقهسای

توانید یک شخص را در پست خود تگ كنید كه این عمل در نهایت یرک لینرک از پسرت     همچنین شما می

كنرد. در كنرار ایرن قابلیرت      هرا را برا پسرت درگیرر مری      سرازد و آن  شما به حساب كاربری آن شخص مری 

 .های ناخواسته را حذف كنید تگ كنند تا های زیادی هستند كه به شما كمک می سرویس

-1-119 (Terms of Service) شرایط و ضوابط خدمت 

هرا آگراه    تمامی قوانینی كه اشخاص باید در هنگام استفاده از یک خدمت یا خرید یک محنرول بایرد از آن  
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بوده و رعایت كنند. هر پلتفرم اجتماعی جزئیات قروانین مخرتص خرود را دارد كره شرما در هنگرام ایجراد        

 .كنید ها موافقت می اربری خود با آنحساب ك

اگر هر زمان شما از رعایت هر یک از این قوانین سرپیچی كنید از دریافت خدمات پس از آن زمان محرروم  

شود. به همین علت است كه كاربران باید بر قروانین كرامال    شده و حساب كاربری شما مسدود یا حذف می

  .ها را رعایت كنند اشراف داشته و آن

-1-120 (Trend, Trending) وند یا گرایشر 

هرا در   یک عنوان یا هشتگ كه در یک شبکه اجتماعی در یک زمان مشخص بسیار رایج شرده باشرد. ترنرد   

هرا و مطالرب    بوك و توئیتر برای ترغیب هرچه بیشتر مخاطب برای مشاركت در بحث هایی نظیر فیس پلتفرم

 شوند. تر استفاده می دا 

های مشرابه نیرز بره     های مختلف در توئیتر عرضه شد و توسا دیگر پلتفرم رای پستولین بار این قابلیت با

بوك یا توییتر مشاهده  تدریج مورد استفاده و شخنی سازی قرارگرفت. توجه كنید كه ترندهایی كه در فیس

ذاری گر  كنندگانتان و محتواهایی كره اشرتراك   كنید برای شخص شما بسته به موقعیت جغرافیاییتان، دنبال می

 .اند سازی شده كنید شخنی می

-1-121 (Troll) ترول 

ادبانه با هدف آزار و رنجش دیگرر   هایی آزاردهنده و بی یک كاربر شبکه اجتماعی كه تعمدا پیام ها یا پست

 .كند كاربران منتشر می

-1-122 (URL Shortener) کوتاه کننده لینک 

 .كند های اجتماعی( تبدیل می تر برای شبکه تر )و مناسب را به قالبی كوتاه URL ابزاری كه یک

شوند.  كنند مستقیما به آدرس اصلی هدایت می كاربرانی كه بر روی یک لینک كوتاه )شرت لینک( كلیک می

تواننرد امکانرات رصرد لینرک را نیرز فرراهم كننرد كره بره           مری  ow.ly یرا  Bitly مانند URL های كننده كوتاه

های دیگر دریافت  سایت های اجتماعی یا وب از طریق شبکههایی را كه  دهد تا كلیک وكارها اجازه می كسب

 .گیری كنند اند اندازه كرده
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-1-123 (User-generated content) محتوای تولید شده توسط کاربر 

شود و عموما هم اهردافی   ای كه توسا كاربران پلتفرمی اجتماعی به صورت آنالین ایجاد و منتشر می رسانه

هرای اجتمراعی    كننرده رسرانه   های تعریف ده توسا كاربر یکی از مشخنهغیرتجاری دارد. محتوای تولید ش

 .است

ها از محتوای تولیدشده توسا كاربر به عنروان روشری بررای افرزایش آگراهی از برنرد و        بسیاری از شركت

هرای تولیردی كراربر )مرثال      اند. كمارین  وفاداری مشتری استفاده كرده و با شور و اشتیاق از آن استقبال كرده

مند شروند و از   دهد تا از انرژی خالقانۀ مشتریان خود بهره وكارها اجازه می ابقات اینستاگرامی( به كسبمس

 .های بازاریابی استفاده كنند آن برای سوخت تاكتیک

-1-124 (Verified) تایید شده 

كرار  دهندۀ پلتفرم شبکۀ اجتماعی ثابرت كررده اسرت. از ایرن      حسابی كه مالک آن هویت خود را برای ارائه

دهنردۀ   معموال به عنوان راهی برای جلوگیری از كالهبرداری و محافظت از حقوق شخص یا سرازمان ارائره  

 .كنند های عمومی از این روش استفاده می نگاران و دیگر شخنیت شود. برندها، روزنامه خدمت استفاده می
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به  بخشواردان به این عرصه دارد. در این  مانند هر فرهنگ و زبانی، اصطالحات جدیدی برای تازه اینترنت

خواهیرد مفراهیم مختلرف     ایرم. اگرر مری    انتهای وب پرداخته بسیاری كاربردی دنیای بی اتتوضیح اصطالح

 .همراه باشیداین بخش اینترنت از رایانش ابری تا پهنای باند بهتر درك كنید، با 

-2-1 (Error 404) 404خطای  

ارد است. هرگاه آدر  یـک صـفحه را اشـتباه و    404یکی از رایج ترین خطاها در فضای اینترنت، خطای 

 .شود نظر شما حذف شده یا وجود نداشته باشد، این اخطار نمایش داده می ی مد کنید یا صفحه

-2-2 (Extensions, Add-ones) ها افزونه  

مشخص   Add-onesی  با واژه و در مرورگر فایرفاكس Extension ی  ها كه در مرورگر كروم با واژه افزونه

هرا فوایرد    كننرد. افزونره   های جدیدی به مرورگر اضرافه مری   یتهای كوچکی هستند كه قابل شوند، برنامه می

بسیاری دارند اما ممکن است خطرات امنیتی نیز در پی داشته باشند. باید توجه داشت كه افزونه با پالگرین  

هایی برای اجرای نوع خاصی از محتروا در مرورگرر    پلیر، برنامه هایی مانند جاوا و فلش پالگین .تفاوت دارد

 .باشند شما می

 

-2-3 (Anime) انیمه  

ی انیمه برای اشاره به  كلی به معنای انیمیشن است؛ اما در خارج از ژاپن، از واژه  طور در كشور ژاپن، انیمه به

های نمرادین دارنرد. ایرن     های درخشان و شخنیت ها رنگ شود. این انیمیشن های ژاپنی استفاده می انیمیشن

 !های ژاپنی است، اشتباه نگیرید كمیک واژه را با مانگا، كه اصطالحی برای

-2-4 (Archive) آرشیو  

بررای مثرال، شرما     .ها در یک محریا ثانویره   آرشیو كردن یعنی حذف اطالعات از محیا كاری و خخیره آن
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تان را روی هارد اكسترنال آرشریو كنیرد. توجره كنیرد كره آرشریو كرردن برا          های قدیمی ممکن است عکس

دهید؛ اما  نظر را از جایی به جای دیگر انتقال می وت است. در آرشیو، فایل مدمتفا (Back up) گیری پشتیبان

شود تا در صرورت از دسرت رفرتن اطالعرات      آپ گرفتن، یک كای از فایل در جای دیگر خخیره می در بک

 .اصلی از آن استفاده شود

-2-5 (Bandwidth) باندپهنای   

كند. هرچه پهنرای بانرد بیشرتری موجرود      ه را بیان میپهنای باند، معموالً حداكثر توان پردازش در یک شبک

 .زمان پردازش كرد توان اطالعات بیشتری را هم باشد، می

هرای حجریم روی رایانره شخنری و      زمان مشرغول دانلرود فایرل    برای مثال، اگر در شبکه خانگی خود، هم

مواجه خواهید بود؛ زیرا، مقردار   تماشای آنالین ویدیو باشید، احتماالً برای بازی آنالین در موبایل با مشکل

ها متوقف شوند، پهنرای   شود. اگر این فعالیت ها و مشاهده ویدیو می زیادی از پهنای باند صرف دانلود فایل

 .شود باند شما نیز آزاد می

-2-6 (Blog) بالگ  

هرا   كننرد. برالگ   میطور مداوم محتوا را برای بازدیدكنندگان بارگذاری  هایی هستند كه به سایت ها، وب بالگ

، برا   هرای گسرترده   سرایت  های یک شخص باشرند یرا وب   ی افکار و نوشته كننده توانند فردی، و منعکس می

 .ها بالگ نیستند سایت ی وب نویسندگان متعدد برای انتشار مطالب خاص؛  اما همه

ریع پیرام را همرراه برا    شود كه قابلیت ارسال سر  هایی گفته می سایت میکروبالگینگ در دنیای اینترنت به وب

 .اند؛ مانند توئیتر نموده  های بالگ فراهم ویژگی

-2-7 (Clickbait) بیت کلیک  

شرود.   بیت گفته می كند، كلیک ها ترغیب می ها و محتوایی كه مخاطب را برای كلیک كردن روی آن به جمله

دلیلی كه رایانره   10» ثال: كنند. برای م ی محتوایی جذاب، مخاطب را جذب می ها معموالً با وعده بیت كلیک

 .«!كنند شما را بیمار می

-2-8 (Cloud) ابر  

 .انرد  های اینترنتری اختنراص یافتره    ابرها، سرورهایی خارج از دسترس فیزیکی شما هستند كه به سرویس
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ی شخنری   جای آنکره رایانره   های ابری هستند؛ زیرا، به آنالین، همگی سرویس و آفیس Gmailباكس،  دراپ

 .دهند سازی را انجام دهد، سرورهای خارجی این كار را انجام می زش و خخیرهشما كار پردا

 

-2-9 (Cookie) کوکی  

های مختلف برای ردیرابی شرما    ی شما هستند كه سرویس های اطالعاتی كوچکی روی رایانه ها، بسته كوكی

نابراین، نیازی نیست كه هر برد و ب كار می ها را به برای به یادآوردن شما، كوكی Gmail كنند؛ مثال استفاده می

 .تان وارد كنید بار اطالعات خود را برای ورود به حساب

-2-10 (Crowdfunding) کراودفاندینگ  

های مالی عمومی است. در این روش از هرر فررد    كراودفاندینگ، روشی برای جذب سرمایه از طریق كمک

شده از این  ی شناخته عنوان دو نمونه هتوان ب می GoFundMe و Kickstarter شود. از مبلغ اندكی دریافت می

 .ها یاد كرد سایت

-2-11 (Dark Web) وب تاریک  

هرای خراص    افرزار  ها نیاز به نرم هایی هستند كه برای دسترسی به آن سایت های تاریک، آن دسته از وب وب

هرای خطرنراكی    سرایت  شروند و معمروالً وب   ها در جستجوی گوگل نمایش داده نمری  سایت داریم. این وب

 .شوند محسوب می

-2-12 (Doxing) داکسینگ  

 .ها، با اهدافی مخرب است داكسینگ عملیاتی شامل پیدا كردن اطالعات شخنی یک فرد و انتشار آن
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-2-13 (Embedding) کردندرج   

Embedding        تروان   شامل درج كردن آنالین محتوای یک سرایت در سرایتی دیگرر اسرت. بررای مثرال، مری

 .را در یکی از مقاالت سایت زومیت درج كرد  آپاراتشده در كانال  داده ویدیوی قرار

-2-14 (Encryption) رمزنگاری  

با رمزنگاری قادر خواهید بود محتوای مدنظر را برای همه، به جز مخاطب پیام، نامفهوم و غیرقابل خروانش  

 .كند كنید. برای مثال، هنگام خرید آنالین، رمزنگاری، از اطالعات شخنی شما محافظت می

-2-15 (Firewall) آتشدیوار   

سرازد. ایرن    افزار امنیتی است كه ورود و خروج اطالعات به دستگاه شرما را محردود مری    فایروال نوعی نرم

 .دهد ها را نمی ی ورود آن كند و اجازه های خطرناك محافظت می افزار از سیستم شما در برابر بسته نرم

-2-16 (Godwin's law) قانون گادوین  

های آنالین است. طبق این قانون، با طروالنی شردن یرک     ورد استفاده در بحثقانون گادوین یک اصطالح م

كند! گرچره   ای با آدولف هیتلر انجام دهد، به یک میل می بحث آنالین، احتمال آنکه یکی از طرفین، مقایسه

 !بررسی كنید های گفتگوی فیسبوك توانید آن را در فروم نظر بیاید، اما می ممکن است احمقانه به

-2-17 (Hashtag) تگهش  

گذاری یرک   ای برای نشانه ها راه ساده به كار رفته باشد. هشتگ #كلمه یا عبارتی كه قبل از آن نشانۀ  هشتگ

ها برای افررادی برا عالیرق مشرترك      های اجتماعی و قابل كشف كردن آن موضوع )یا موضوعاتی( در شبکه

هایی كه اخیرا با آن هشتگ منتشر شده  ستهای اجتماعی، با كلیک روی یک هشتگ، پ هستند. در اكثر شبکه

ای ایجاد شرده توسرا كراربران دیرده      ها برای اولین بار در توییتر به عنوان پدیده هشتگ .شود نشان داده می

توان بره مطرالبی برا     با این روش می.گیرند شدند و اكنون تقریبا در هر رسانه اجتماعی مورد استفاده قرار می

  .موضوع خاص دست یافت

زمانیکره یرک كراربر     .شتگ در واقع نوعی از برچسب است كه در شبکه های اجتماعی استفاده مری شرود  ه

بندی خاصری قررار دهرد( از ایرن نشرانه       دسته در) كند تگ خاصی بندی دسته به را خود نوشته قند دارد

یش تعریف كنیرد،  را با یک عنوان عالمت گذاری كنید یا اصطالحاً هشتگ برا مطلبی استفاده می نماید. اگر 
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مطلب شما در آن دسته بندی قرار می گیرد. هشتگ ها به این منظور استفاده می شوند كره مخاطرب بتوانرد    

 .مجموعه ای از پست ها یا مطالبی كه شامل آن هشتگ هستند را براحتی پیدا و مطالعه كند

 :هشتگ تعریف چگونگی

 مری  ایجراد  هشتگ بنویسید را عالمت این كه متن از قسمت هر در( / مربع/ شارپ) #با استفاده از عالمت 

 .شود

برای تعریف كردن هشتگ هایی كه چند كلمه ای هستند، الزم است برای جداكردن كلمات ، از آندرالین یا 

 .خا زیر )نه فاصله( استفاده كرد

 :مزایای هشتگ

  یسرت هرر شخنری    توانند مطالعه كنند و دیگر نیرازی ن  مطالب گذاشته شده در هشتگ را همه می

 .مطلب را جداگانه به اشتراك بگذارد

 توانید مطالب گوناگون را مطالعه كنید با مراجعه به هشتگ، نیازی به جستجوی موضوع نیست، می. 

 توانید هشتگ مورد نظر را نوشته و مطالب مربوطه را مطالعه كنید همچنین در جستجوی گوگل می. 

  

  :كند ایجاد جدی مشکل سه است ممکن  مطلب، یک رد هشتگ  استفاده بیش از حد متعارف از

 اخیت كاربر و القای حس نا مطلوب به كاربران و دشواری مطالعه متن. 

 هستید خود صفحه توسعه و تبلیغ برای تالش در تهاجمی صورت به شما نشانه ای برای اینکه. 

 های شما، اسام فرض شود ممکن است پست. 

 :@ و #تفاوت بین 

دهید با این عمل نام كاربر برچسب  را قرار می @بالفاصله قبل از نام یکی از كاربران عالمت زمانی كه شما 

 .ها، مطلع پیام شما خواهد شد خواهد شد و از طریق نوتیفیکیشن
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-2-18 (Hotspot) اسپات هات  

شود.  ه میاساات گفت فای ممکن باشد، هات ای كه دسترسی به اینترنت از طریق وای طور كلی به هر منطقه به

هرای   اساات نام دارد. امرروزه دسرتگاه   همراه نیز هات  گذاری اینترنت توسا تلفن اشتراك همچنین ویژگی به

فای در هرر مکرانی در اختیرار شرما قررار       اساات نیز موجود هستند كه اینترنت را از طریق وای پرتابل هات

 .دهند می

 HTTP  2-19-

 HTTPی عبارت ، سرواژه Hypertext Transfer Protocol   ایرن پروتکرل    .)پروتکل انتقال ابرمتنری( اسرت

كند ترا   برای مرورگر وب فرآیندی را تعریف می HTTP .دهد ی وب دنیای امروز را تشکیل می ی شبکه پایه

تر ایرن پروتکرل    ی ایمن نسخه HTTPS .اطالعات را از سرور دریافت كند و روی نمایشگر شما نشان دهد

 .كند طالعات شما محافظت میاست كه با رمزگذاری، از ا

-2-20 (Internet Of Things) اشیاء اینترنت  

هرای محریا اطرراف شماسرت؛ ماننرد،       ی دسرتگاه  هدف اینترنت اشیاء، گسترش اتنال به اینترنت در همره 

تواننرد وظرایف    هایی بدون دخالت انسان نیز مری  ها، تلویزیون، یخچال، ترموستات و... . چنین دستگاه چرا 

 .ا انجام دهندشده ر تعریف
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-2-21 (Lurk) لورك  

كنند،  دهند یا محتوایی تولید نمی پردازند و نظری نمی ها می ی محتوا و دیدگاه به كاربرانی كه تنها به مشاهده

 .پردازند شود تنها یک درصد فعاالن وب به تولید محتوا می شود. تخمین زده می لورك گفته می

-2-22 (Malware) بدافزار  

هرا،   هرا، تروجران   افزار(. ویرروس  )نرم Software )مخرب( و Malicious ی از دو واژه این واژه تركیبی است

 .گیرند ی بدافزارها قرار می افزارهای جاسوسی و... همگی در دسته نرم

-2-23 (Online/Offline) /آفاینآنالین  

گوینرد و در   آنالیرن مری  دانید! هنگامی كه به اینترنت متنل هستید، به شما كاربر  این یکی را دیگر حتماً می

 .صورت آفالین هستید غیر این

-2-24 (Paywall) وال پی  

هرای   ی آن باید پول باردازید. این روش یکری از روش  وال محتوایی روی اینترنت است كه برای مشاهده پی

 .سایت است های وب تأمین هزینه

-2-25 (Phishing) فیشینگ 

عنروان یرک نهراد     العات شخنی با معرفی خود بههای فریب دادن افراد برای سرقت اط فیشینگ یکی از راه

شود تا اطالعات خود  رسمی مانند بانک است. در این روش معموالً در قالب یک ایمیل از افراد خواسته می

 .را برای تأیید مجدداً وارد كنند
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-2-26 (SEO) سئو   

SEOی عبارت ، سرواژه Search Engine Optimization شرامل   سرهو  .سازی موتور جسرتجو( اسرت   )بهینه

كنند؛ جلب نظر موتورهرای جسرتجو بررای     ها یک هدف را دنبال می های مختلفی است كه همگی آن روش

 .جذب مخاطب بیشتر

كه در جهرت ترالش بررای بهبرود وضرعیت دیرده شردن بره صرورت طبیعری در            است فعالیتی(SEO) سهو

تواننرد برا پرداخرت هزینره      میها  وكار گیرد. با وجودی كه كسب موتورهای جستجو مانند گوگل صورت می

های رایگان بهبود این وضرعیت   جایگاه خود در موتورهای جستجو را بهبود بدهند اما اصول سهو بر تکنیک

 .تاكید دارد

 

 

-2-27 (Spam) اسپم 

شروند.   های آنالینی است كه بدون آنکه مایل باشید، برای شرما فرسرتاده مری    ای عمومی برای پیام اسام واژه

هرا   ها و فرروم  رسان های اجتماعی، پیام تواند در شبکه از انواع رایج اسام است؛ اما اسام می ایمیل اسام یکی

 .نیز موجود باشد

-2-28 (Sticky Content) شده محتوای سنجاق  

هرایی كره دارای    های مهم یا پیام اند. گاهی پیام ها معموال بر اساس زمان مرتب شده در یک فروم آنالین، پیام

 .ها را بررسی كنند تر آن شوند تا مخاطبین سریع ق میتاریخ هستند، سنجا
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-2-29 (Troll) رول 

اندازند و منجر به اخیت سرایرین   های آنالین بحث و دعوا راه می شود كه در محیا ترول، به افرادی گفته می

 .ددهن كننده یا خارج از بحث انجام می كار را با مطرح كردن موضوعی تحریک  ها معموالً این شوند. ترول می

 URL 2-30-

URLی ، سرواژه Uniform Resource Locator یاب یکاارچره منبرع( اسرت    )مکان. URL   در واقرع همران ،

 .ی مشخنی بارگذاری شود كنید تا صفحه آدرسی است كه در نوار باالیی مرورگر وارد می

 

 

 

 

 

 

 Isp ( مخفف: Internet service provider) 2-31-

نیسرت.   ispشركت ارائه دهنده و یا ترامین كننرده خردمات اینترنتری )الزامرا هرر مركرز اشرتراك اینترنرت،          

و یرا    isp وجود دارد با شركت های متعدد. بهتر است اینترنرت را از خرود   isp 3 تا 2 استان هر در معموال 

 ( سرعت باالتر و هم كیفیت و هزینه مناسب ترهم  .دارد تهیه كنید isp شركتی كه

 

-2-32 (IP Address) پی آی آدرس  

یابرد. هرر    فرد و یکتا است كه به هر دستگاه متنل به اینترنت اختنراص مری   ای منحنربه شماره  IPآدرس 

توانند این  مخنوص خود را دارد كه تنها وسایل موجود در این شبکه می IP دستگاه در شبکه داخلی آدرس

هرای فعرال در محریا اینترنرت بره آن       دارد كره تمرام دسرتگاه    IP س را ببینند. كل شبکه نیز یک آدرسآدر

 .دسترسی دارند

وقتی یک سیستم در یک شبکه قرار می گیرد و  19291689192یک آدرس متشکل از اعداد چهار بخشی مثال 

 سیسرتم  بره  تروان  مری  پی آی ینیا یک سیستم به دیگری متنل می شود حتما باید آی پی داشته باشد. با ا

http://www.tellmewhatis.com/isp-internet-service-provider
http://www.tellmewhatis.com/isp-internet-service-provider
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ابراین از راه های قطع، حذف یا تغییر آی پی ادرس است. مشابه یک آدرس پسرتی. از طریرق   بن. شد متنل

 .این آدرس خیلی اطالعا ت را می توان به دست آورد. البته با واكاوی اعداد

 :برای اطالع از آی پی ادرس سیستم خود مراحل زیر را دنبال كنید

روبروی گزینه آی  /Ditailsروی شبکه فعال كلیک كنید/ گزینه  /net work akd sharing center /كنترل پنل

 .است شده پی آدرس، آی پی سیستم شما درج

 

  Domain Name (نام دامنه) 33-2-

یرک دامنره    kowsarblog.irهاسرت. بررای مثرال،    سرایت  پایه و اساس نام وب Domain Name نام دامنه یا 

  !است

  Firewall (دیوار آتش) 34-2-

برنامه هایی هستند كه از دستیابی غیرمجاز به سیستم رایانه جلوگیری می كنند. این برنامه ها ورود و خروج 

اطالعات را كنترل و بررسی می كنند. یکسری موارد را جلوگیری می كنند و موارد ناشرناس و مشرکوك را   

ه ورودی و هم درگاه خروجی هرای سیسرتم را   اطالع می دهند و از شما اجازه می گیرند. در واقع هم درگا

 .تحت كنترل دارند

 تفاوت آن با آنتی ویروس ها چیست؟ 

 یرک  به شما مثالً .باشد آنتی ویروس وقتی عمل می كند كه یک فایل یا یک برنامه از دیوار آتش عبور كرده

برنامه ای كه دریافت كرده اید، پاك است. مثالً یک نرم افزار  این كه تنور این با. اید داده ورود اجازه فایل

دانلود كنید. از دیوار اتش عبور می كند. ولی واقعاً آن نرم افزاری نیست كه انتظار داشتید و یک  .را می بینید

 .ببرد بین از را آن و اجرای برنامه شده مانع  كه است فایل مخرب است. اینجا وظیفه آنتی ویروس

-2-35 (Cookie)ها کوکی 

مرورگر اسرتفاده   یک و سایت وب یک بین آن پخش فایل هایی هستند، برای خخیره اطالعات كاربر وبرای 

می شود. مثالً شما در یک فرمی، ایمیل یا اسم خود را وارد می كنید. در صفحات یا فررم هرای دیگرر ایرن     

وكی كه فقا روی سیستم شرما خخیرره   ایمیل شما نمایش داده می شود. این اطالعات از طریق فایل هایی ك
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 .شده، خخیره و خوانده می شود

و همچنرین   (clear)مرورگر، اطالعرات را پراك كنیرد    (history) برای حذف كوكی ها در قسمت هیستوری

 .را پاك كنید اطالعات نیز  خود ویندوز درایو در ها كوكی فایل  از

-2-36 (Tags )  برچسب 

كردن محتوای وب بکار می روند. به این كار برچسب زدن گفته می شود. برای توضیح دادن یا دسته بندی  

تگ ها به جستجوی بهتر مطالب كمک می كنند. عملکردی مشابه موضوع بنردی دارد. برا ایرن تفراوت كره      

 موضروعات   موضوعات عناوین كلی تر هستند. تگ ها خیلی دقیق و مرتبا با هر مطلب انتخاب می شوند.

 .شوند می تعریف جداگانه مطلب هر برای تگ ولی مطالب ، زا ای مجموعه  برای

-2-37 ( Keywords) کلما  کلیدی 

كلیدواژه ها هستند كه با تعریف كردن و انتخاب آن ها برای هرر مطلرب، موتورهرای جسرتجو سرریعتر و       

 .دقیقتر می توانند مطلب شما را پیدا كنند

-2-38 ( Bookmarking)مارکینگبوك  

 .آن های اینترنتی مورد عالقه در مرورگر خود جهت دسترسی راحت تر بهخخیره كردن نشانی پایگاه 

 آیکرن  و وارد كردن نام مد نظر و خخیره و برای مشراهده  ctrl+ d یا مرورگر در ستاره عالمت جهت انجام:)

 را انتخاب كنید نظر مورد مارك بوك  نظر مد پوشه از و كلیک را ستاره كنار

-2-39 (Email) ایمیل 

الکترونیکی را ایمیل می گویند. سایت های مختلفی مثل یاهو، جیمیل، هاتمیل و از داخلری  سرویس پست  

این هرا نمونره هرایی از ایرن سررویس هرا        .ها سی اچ میل یا خود مركز خواهران یک سرویس ایمیل دارد

 یرا  داریرد  ماشرین » سروال  پرسریدن  وضروح  بره   «ایمیل داریرد یرا جیمیرل!؟    »هستند. اشتباه پرسیدن سوال

ا هاتمیل یا یراهو میرل یرا سری اچ     ی  جیمیل چیست؟ شما ایمیل  است كه بارسید: آن صحیح. است  «!پراید

 .… و میل

 


