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 های ایتاترینو نحوه معرفی داغ آشنایی با ترند

 

 ترند چیست؟ 

مختلف از جمله  هزمینچندین در  کلمهاین  .لغت به معنی روند استتتتدر ( Trend)ترند 

بار دم دا بازاریابی دیجیتال و... مورد استتتدادا استتت و در در کدا  از   مدیریت، صتتنعت مد، 

ه م اجتم عی، ترند ب  اوضااوع د دار رش  در فضاا م از  م ش کا    معنایی خاصتی دارد.  

 کود.اطالق ای

از حد معمول  شیمشتتخ ، ب یدت زمانمدر  ستتتپ یکبه اجتماعی  دایشتته ه کاربرا  یوقت

، (کندپیدا می یادیز یدا و بازنشردادا، کامنتیکالفوق پستت  یعنی ) ددندمیواکنش نشتا   

 .ب  هشتگ؟ شودچگونه مشخ  می پستموضوع یک  .کودیترند ا آن اوضوعِ

 

 هشتگ چیست؟ 

و چسهیدا به     واژاوند استت که قه  از  ( یک نماد پیشHashtag) هشتگیا  #عالمت 

 دا و موضوعات مهم را با عالمت دشتگکلیدواژادای اجتماعی در شه هکاربرا   .شتود میدرج 

 جستزوو  بندمدساات . با این کار مطالب و موضتوعات مختلف به ستتهولت  ندکنمشتخ  می 

 شوند.می
 

دای ی ی از شه هدر  khamenei_fa@دای حساب پستی ی از  ،برای روشن شد  بحث

 :کنیممیبا دم مرور را  اجتماعی
 

و سامان بخشیدن به سازمانهای  #تداوم_مبارزهی اینجانب، ترین توصیهاصلی
ی ی جهاد در همهجهادی و همکاری آنان با یکدیگر و گسترش عرصه

 های فلسطینی است.سرزمین
یاری، و دست مبارز  #جهاد_مقدسرا در این  #فلسطینهمه باید ملّت 

 فلسطینی را ُپر، و پشت او را محکم کنند.
 #روز_قدس
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 توا  به چند ن ته  موزشی در این متن اشارا کرد: می

 
 البمهد  انمهای آن د ج شتتتود    جزابصتتتو ت تواند یک  از کلمات  من باشتتتد یا هشتتتمی    .1

باال  تپسد    بخشتدد   زیبای  و قوام بیشتمری  به آن  ،های  که د  خود  من قرا  گیرندهشتمی 
ها د  داخل  من هسمدد و سه تای آن انمخاب شده است کهبه عدوان  وضوع کلیدی  هشمیچها  
 ( د  انمها د ج شده است #روز_قدسیک  )

هر ع  رد هشااتگ کااد  ب  ا  ب  لم  مم  ا سااو   ،هنگ م جسااتزواز نظر فد  و  .2

له آن فاص هایکلمهتوانیم بین نم  ،داشتمه باشتد   واژه وضتوع  ا بی  از ی     لذا اگر کاود ای

 #روز_قدسیا  #تداوم_مبارزهاسمفاده کدیم   ثل  (underline) _بگذا یم و باید از 

ترلن فرا ه م اتن بود  ش ب  تنه لی اهمباید  ،زنیمها  ا هشمی   لمات یا عبا ات  که آنک .3

 های فوقبجای هشمینویسدده اگر   دوبا ه  من  ا بخوانید  دنشاجد اعن م اشاصیای ب کا   

اثرگذا ی و  گویای  من به هیچ وجه  ، ا انمخاب کرده بود #مبارزیا  #همکاری، #توصیییییه
نمایج گستتمرده و ها آن یجستتمجو وها عبا ات  کل  هستتمدد یرا این هشتتمیز فعل   ا نداشتتت 

ام را هشتگ  نیم    جستزوم آن، است  مم بهتر لذا  گردآو ی خواهد کرد نا رتبط   ا 

  طب را دقیق  ب  انظور ا  برس ند.اص

 

 چگونه است؟ الگوریتم ترند 

بوک، دای اجتماعی )مث  توئیتر، فیسدیچ کدا  از موتوردای جستجو )مث  گوگ ( یا شه ه

خود را  دای فیکاستخراج و معرفی ترنددا و حذف دشتگ دایریتماینستتاگرا  و...( درگ  الگو 

احتمال فریب سیستم و دور زد      اف ایشزیرا این کار موجب  .کنندبصورت شداف اعال  نمی

دای هشه  کدا  ازدر دیچ لذا شتود که در پی مااصد تهلیغاتی خود دستند. توست  کاربرانی می 

ش ن ش  و نی  م عواال اثرگذار برام ترند کدن لم ب ثهم  ندتواننمیکاربرا  اجتماعی 

 شناسایی کنند.را به صورت دقیق  اهمیت نس ی هر ع ال

از جمله ایتا از الگودای متعدد دوش و دای اجتماعی دمه شه ه نچه مستلم است این است که  

 االتر،کارامدی بنی  به برای د و طهیعتا کنناستدادا می مصنوعی برای استخراج و معرفی ترنددا

 یابند.و ارتاا میبروزرسانی شدا این الگودا بصورت مستمر 
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 هشتگ ربایی (Hashtag Hijacking)  چیست؟ 

شتتود که دواپیما از مستتیر اصتتلی خود  به وضتتعیتی اطالق می ر صتتنعت دواییدم ه لز

فضتتای در  رب لیهشااتگکند. منحرف شتتدا و به ستتمت ماصتتد مورد نپر دواپیماربا پرواز می

دای یا تهلیغ است. در دمه شه ه دیدا شد به معنی استدادا از دشتگ غیرمرته  برای  مجازی

 شود.ای محسوب شدا و با    برخورد میاجتماعی این عم  کاری ناپسند و غیرحرفه

 

د بیور ،ه م ترندکاد  در سست ییرارت   استا د   نند ه لی    ا  هشاتگ در الت    ن ل

 کوند.ه  حذف ایدائمی ا  چرخ  جستزوم سراسرم هشتگ

 

  کند؟یک عبارت تالش میآیا ایتا برای ترند شدن 

اید که ایتا . حتما دیداا  استپسند مخاطه ،به دیچ وجه. تنها عام  ترندشتد  یک دشتگ 

ی دایاز دشتگ ...رستانی رسمی به مناسهت انتشار نسخه جدید و اطالع  دای کانالدر پیا باردا 

 استدادا کردا است.

ولی درگ  اقدامی جهت  ،استتتتشتتتد  این مطالب برای ما بستتتیار مهم بتا وجود    که دیدا 

ای داین کار را دربارا دشتتتگایم. اگر بنا بود ایتا موضتتوعی را ترند کند، دا ن رداترندشتتد    

 داد!خود انجا  می مورد استدادا

 

 شود؟یا هر هشتگی که مورد بازنشر کاربران قرار گیرد ترند میآ 

 :هشوند کدایی ترند میاست. لذا دشتگ ترند ن ظر ب  اوضوع رش  یر. توجه داشته باشیدخ

 

 اشالً دارام اعن م اشصیی ب کند
 #نشر_حداکثری، #اطالعیه، #پیشنهاد_دانلود، #توجه اندد  هشتمی  تاکدون صتدها 
  اندبه لیست سیاه هدایت شده د  ایما علیرغم اسمفاده زیادها های حاوی اسا   کانالو    یا هشمی
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 دندرب ر  اوضوع رش  ب ک ث نی ً
و  باحث دا ند  عدای  شتتخصتت   و     #تربیت_فرزند، #همسیییرداریهای   اندد هشتتمی

ای با   البمه اگر خبر، تحلیل یا واقعهشوندمحسوب نمی روزولی موضوع  ،هسمدد هم ا زشتمددی 
 تواند ترند شود  طبیعما    ،تبدیل شودجا عه این عداوین به  وضوع  وز 

 ند(اهترند شد جابح#عبا ات  با  ضمون ، (تیر اه 15-51)اخیرا به  داسبت هفمه عفاف و حجاب) ثال 

 

دای داخلی و کم اطالعی بخشی از مخاطها  نسهت رستا  نوپا بود  این قابلیت در پیا به دلی  

زیادی انجا  شتتدا استتت که انتپار   مستتامحه ایدر رعایت این شتترتاکنو   ،دای   ویژگیبه 

 .تر شودرود با دمرادی کاربرا  گرامی ترنددای ایتا روزبه روز به جایگاا واقعی خود ن دیکمی

 

 تواند ترند شود؟آیا اسامی اشخاص هم می 

د. یاببه ترند دم راا می طهعاً ،دم بله و دم خیر. اگر استم شخصی به دلیلی موضوع روز شود 

در  #سردار_حاجی_زادهدر ایا  شتهادت ایشا ،   ار_سیلیمانی#سیرددای مثال دشتتگ 

ترند شدند یا اسامی رئیس  و حوادث پس از    االستد عینزما  حمله موشت ی ایرا  به پایگاا  

دای ایتا راا دای مختلف به ترندخارجه و ستتایر مستتنولین باردا در مناستتهت امور جمهور، وزیر 

 .اندیافته

ولی تصتتتور کنیتد عالقمنتدا   قای مهندر غداری بخوادند در در مناستتتهتی یک واکنش یا   

پر واضح  !را انتخاب کنند #محسیین_اراریمصتاحهه از ایشتا  را ترند کنند و برای    دم   

تهی  ردن ترند ا   ه م الت ترلنلیست داررش  س ل در  563حضور الن هشتگ در است که 

 شود.از این کار ممانعت میشک  و بدو  اعن  ش هدف آن است

 ،درب ر  اوضوع د اصتمف را ترند  نند  نتوانند اظه ر نظر آنه  ایعالقمندان ب  کاصییت 

 با این کار و پس از مطالعه مطلب طهیعتاً استا د   نند.هشتگ ارت   ب  اوضوع ا  شلی ب لد 

 توس  کاربرا ، اسم شخصیت فوق دم دیدا خوادد شد.
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