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اینستاگرام هر بار با قابلیت های جدید خود کاربرانش را سوپرایز میکند. این شبکه اجتماعی عالوه بر این که تالش خود

را میکند تا بهترین و جذاب ترین محتواها برای هر شخص را در معرض دید وی قرار دهد تالش میکند تا با استفاده از

امکانات گوناگون کنترل کاربر را روی اعمال و اینتراکشن هایی که داشته است را افزایش دهد. این شبکه اجتماعی

محبوب در بروزرسانی های چند سال اخیر خود قابلیتی را به خود افزوده است که به وسیله آن میتوان تسلط بیشتری

روی فعالیت هایمان داشته باشیم.
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منظور از هیستوري اینتراکشن اینستاگرام چیست؟

هیستوری به معنی تاریخچه و اینتراکشن فعالیت هایی است که در اینستاگرام داشته اید و به نوعی در ارتباط با بقیه

افراد بوده است. اینتراکشن همان الیک هایی است که میکنید، کامنت  هایی است که می گذارید و ریپالی هایی است

که برای استورس سایر افراد مینویسید.

ممکن است این مفهوم برای شما چندان اهمیت نداشته باشد اما باید بدانید اینتراکشن هایی که انجام می دهید، تاثیر

زیادی در نحوه دیدگاه اینستاگرام نسبت به شما دارند. اینستاگرام از طریق فعالیت هایی که انجام میدهید، متوجه

میشود که چه محتواهایی مورد پسند شماست و به این ترتیب میتواند با نمایش پست و استوری های جذاب برای

شما، میزان رضایتتان از خودش را افزایش دهد.

در دسترس داشتن هیستوري اینتراکشن به چه دردي میخورد؟

برای بسیاری از ما پیش آمده که یک پست را دیده ایم و آن را الیک کرده ایم. بعد از چند روز خواسته ایم تا آن پست را

برای یکی از دوستان خود ارسال کنیم. اما قادر به پیدا کردن پست مد نظر نبودیم. در چنین مواقعی میتوانیم به سراغ

پست هایی که قبال الیک کرده بودیم برویم و آن محتوای خاص را به این شکل پیدا کنیم.

همچنین میتوانیم به کامنت ها و ریپالی استوری های مان به صورت مستقیم دسترسی داشته باشیم.

چگونه به تاریخچه اینتراکشن هایی که داشتیم دسترسی پیدا کنیم؟

اگر قصد دارید تا هیستوری اینتراکشن هایی که داشته اید را مشاهده کنید، کافی است که مراحل زیر را انجام دهید.

وارد اپلیکیشن اینستاگرام شوید.

به بخش پروفایل خود بروید.

از باالی صفحه عالمت سه خط افقی را بزنید تا گزینه های دیگری برای شما به نمایش درآید.

از بین گزینه های ظاهر شده Your activity را انتخاب کنید.

پس از آن گزینه Interactions را بزنید.
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در این مرحله میبینید که با 4 گزینه روبرو هستید. در واقع تاریخچه فعالیت های شما به 4 دسته تقسیم میشود.

کامنت  ها: در این قسمت میتوانید کل کامنت هایی که گذاشته اید را مشاهده کنید. یعنی از اولین روزی که اقدام به راه

اندازی پیج کردید تا به االن. همچنین مشخص است که شما آن کامنت خاص را برای کدام پیج گذاشته اید.

الیک ها: یکی از بخش های پرکاربرد هیستوری اینتراکشن این قسمت است. شما میتوانید ببینید که از زمانی که پیج

خود را ایجاد کردید چه پست هایی را الیک کرده اید. از کاربردهای این قسمت میتوان به این نکته اشاره کرد که وقتی از

یک پستی خوشتان آمده و آن را الیک میکنید به احتمال زیاد بعدا هم میخواهید آن را ببینید. اما در بسیاری از موارد

یادمان میرود که این پست را از کدام پیج و از کجا دیده ایم. در نتیجه با آمدن به بخش هیستوری اینتراکشن میتوانیم

به راحتی آن را پیدا کنیم.
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ریپالی استوری ها: ریپالی استوری های خود را نیز میتوانید در هیستوری اینتراکشن ببینید. اصوال ریپالی های یک

شخص از جمله حساس ترین و خصوصی ترین چیزهایی است که یک نفر در اینستاگرام دارد. به همین خاطر بایستی به

شدت مراقب امنیت پیج خود باشید تا کسی نتواند به این اطالعات خصوص دست پیدا کند.

بازدیدها (Review): اگر Review خاصی در اینستاگرام انجام داده باشید نیز از این بخش به آن ها دسترسی خواهید

داشت.

سواالت پرتکرار

هیستوری اینتراکشن اینستاگرام در واقع تاریخچه ای از تمام فعالیت هایی است که از زمان ایجاد پیج تا به االن

انجام داده اید است.

این بخش شامل الیک ها، کامنت  ها، ریپالی استوری و Review ها است.

با رفتن به بخش پروفایل خود و زدن سه خط افقی باالی صفحه و رفتن به بخش Your activity و سپس

Interactions میتوانید به تاریخچه اینتراکشن های خود دسترسی داشته باشید.

منظور از هیستوري اینتراکشن اینستاگرام چیست؟ -

هیستوري اینتراکشن اینستاگرام شامل چه مواردي است؟ -

چگونه میتوان هیستوري اینتراکشن اینستاگرام را مشاهده کرد؟ -

فالوور
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