
 :الگوریتم الیک اینستاگرام

اگر به صورت آنالین تحقیق کنید یا زمانی را صرف تجزیه و تحلیل الیک ها در پست های اینستاگرام خود کنید، به 

مان الیک سرعت متوجه خواهید شد که ترتیب الیک ها قطعا زمانی نیست. محبوب ترین نظریه برای ترتیب نحوه چید
ها در اینستاگرام یک الگوریتم یا نوعی از اینستاگرام است. همچنین، بسیاری حدس می زنند که ترتیب مربوط به 

 .کاربرانی است که دنبال می کنید و تعامالت مکرری از جمله موارد دیگر دارید

ها یا نزدیک به آن هستند، صرف نظر از اینکه چند وقت پیش پست را های خاص همیشه در باالی الیکزیرا پروفایل

های رد و بدل شده، توانیم در مرتب کردن فهرست استفاده کنیم، شامل پیامهایی که میاند. برخی از دادهپسندیده

هایی که اغلب کنند، یا نمایهلب از صفحه شما بازدید میکنند یا اغکاربرانی هستند که صفحه شما را دنبال می
آوری لیست برای ترتیب هایی برای جمعداند که از چه دادهبینید. متأسفانه، فقط اینستاگرام دقیقاً میخودتان می

 .کند، اما مشخصاً زمانی نیستها استفاده میالیک

 :دالیلی که باید الیک را در اینستاگرام غیرفعال کنید 

دالیلی وجود دارد که افراد به فکر خاموش کردن یا مخفی کردن عملکرد الیک در اینستاگرام هستند. دلیل اصلی این 

است که به کاربران اجازه می دهیم بیشتر از تعداد الیک هایی که پست ها دریافت کرده اند، روی محتوا تمرکز کنند. 

ف عملکرد الیک، بهبود سالمت روان شماست. با توجه به افزایش یکی دیگر از دالیل کلیدی برای در نظر گرفتن حذ
آگاهی در مورد اهمیت سالمت روان، اینستاگرام قابلیتی را ارائه کرد که به کاربران امکان می دهد عملکرد مشابه را 

 .پنهان کنند

این که حتی فقط پیمایش بسیاری از کاربران جوان تر می توانند بر محبوبیت آنالین و موارد مشابه تمرکز کنند. 

عنوان یک تولیدکننده محتوا، خاموش اینستاگرام و دیدن موفقیت سایر کاربران می تواند محرکی برای اضطراب باشد. به
قدر که فکر ها این مزیت را دارد که برخی از شک و تردیدهای موجود در زمانی که پست شما آنکردن تعداد الیک

ها بندی موفقیت پستبرد. پنهان کردن یکی از معیارهای مورد استفاده برای رتبهبین می گیرد، ازکردید الیک نمیمی
 .به نفع سالمت روان و تجربه کاربر پایگاه کاربر، یک ویژگی بسیار پشتیبانی است

 


