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خروج از شادوبن اینستاگرام، رفع SHADOWBAN بھ صورت فوری

adminv آگوست 6, 2022ترفندھای ادمین اینستاگرام 

5/5 - (11 امتیاز)

شادوبن (Shadowban) کلمھ ای کھ از دو کلمھ shadow و ban شکل گرفتھ است، شادو در واقع بھ

معنای سایھ و بن معنی ممنوعھ می دھند کھ این موضوع باعث شده است تا افراد بھ اشتباه از آن بھ عنوان سایھ

بان اینستاگرام نیز یاد کنند.

اگر فعالیت شما در شبکھ ھای مجازی اینستاگرام و توییتر زیاد باشد و جز کاربران فعال در این عرصھ باشید بھ

احتمال زیاد با کلمھ شادوبن اینستاگرام آشنا می باشید. اصلی ترین دلیل شادوبن اینستاگرام رعایت نکردن قوانین

توییتر و اینستاگرام در زمان منتشر کردن محتوا می باشد.

در ادامھ قصد داریم بھ سواالت شما برای نحوه خروج از شادوبن اینستاگرام توضیحاتی را ارائھ دھیم.

 

سواالت پر تکرار در مورد شادوبن اینستاگرام

انجام چھ کار ھایی باعث می شود شادوبن شکل بگیرد؟

سریع ترین روش برای خروج از شادوبن اینستاگرام چیست؟

از کجا می توان فھمید کھ در اینستاگرام شادوبن شده ایم؟

بھ کار بردن چھ ھشتگ ھایی از شادوبن شدن جلوگیری می کند؟

چھ مدت زمانی طول می کشد تا مراحل خروج از شادوبن اینستاگرام انجام شود؟

 

شادوبن در اینستاگرام بھ این معناست کھ اگر قوانینی را نادیده بگیرید اینستاگرام بھ گونھ ای عمل می کند کھ
مانع رشد و افزایش بازدید از پیج شما شود. اگر نقض قوانین ادامھ دار شود بعد از مدتی فعالیت شما را محدود

می کند و با تکرار بیش از حد امکان مسدود کردن اکانت شما وجود دارد.

شادوبن اینستاگرام چیست؟
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آخرین بروز رسانی ھایی کھ در اکسپلور اینستاگرام رخ داده است در روز بدون خبر دادن بھ کاربران در

اینستاگرام بعضی از پست ھا را محدود می کند تا در ھشتگ ھا و فید ھای فالوور ھا نمایان نشوند تنھا راھی کھ

کاربران می توانند با انجام آن پست ھای شما را در زمان ممنوعیت پست مشاھده نمایند این است کھ نام کاربری

شما در اینستاگرام را در قسمت اکسپلور، قسمت جست و جو سرچ کنند تا از این طریق بتوانند از صفحھ

کاربری تان دیدن کنند.

فکر کنید کسب و کاری راه اندازی کرده اید کھ یکی از کانال ھای پر فروش آن از راه معرفی کردن محصوالت

و خدمات شما در اینستاگرام می باشد، اگر کاربران نتوانند پست ھایی کھ در صفحھ خود قرار می دھید را در

ھیچ جای برنامھ اینستاگرام نبینند چھ صدمھ ھایی بھ وجھھ کاری شما در شبکھ ھای اجتماعی وارد خواھد شد و

در طی این مدت تمامی زحمات شما در زمینھ تولید محتوا بیھوده می شود. در این میان نیز تمامی ھزینھ ھایی

کھ در این راه انجام داده اید نیز بھ ھدر می رود.

 

شادوبن شدن در اینستاگرام در واقع بھ پنھان شدن یا محدود شدن محتوای افراد بدون اطالع رسانی در مورد این

اتفاقات اشاره دارد این امر بھ طور معمول زمانی رخ می دھد کھ یک فرد فعال در اینستاگرام شروع بھ نقض

دستور العمل ھای اینستاگرام کند یا در زمان منتشر کردن محتوا قوانین اینستاگرام را رعایت نکند.

بھ طور کلی با شادوبن اینستاگرام و تبعید شدن بھ سایھ تمامی محتوا ھای رسانھ ای کاربر مسدود می شوند اما

کاربر از این مسدودیت ھا مطلع نخواھد شد. امکان دارد کھ شما نیز دچار این مشکل شده باشید بدون این کھ از

این موضوع مطلع شوید اما نگران این موضوع نباشید می توانید بھ راحتی با انجام چند کار ساده راه خروج از

شادوبن اینستاگرام را پیش بگیرید و فعالیت خود را مانند قبل ادامھ دھید.

برای انجام این کار در قدم اول بایستی اینستاگرام خود را تست کنید تا مطمئن شوید کھ صفحھ اینستاگرامی شما

نیز در دام شادوبن اینستاگرام افتاده است.

 

بھ کار بردن نرم افزار ھا و ربات ھا برای افزایش دادن تعداد فالوور ھا

بھ کار بردن ھشتگ ھای تکراری

بھ کار بردن از ھشتگ ھای نا مرتبط با محتوای صفحھ خود و استفاده از ھشتگ ممنوعھ

ریپورت شدن یا ارسال گزارش اکانت از سمت سایر کاربران اینستاگرام

منتشر کردن محتوای خشونت آمیز در صفحھ اینستاگرام

فالو یا آنفالو کردن، الیک و کامنت گذاشتن بیش از اندازه مجاز کھ اینستاگرام برای مدت زمان یک روز

تعیین کرده است

 

یک راه بسیار ساده و آسان وجود دارد کھ بتوانید از وضعیت صفحھ خودتان در اینستاگرام آگاه شوید و بدانید کھ

آیا جز کاربرانی ھستید کھ اکانت شما شادوبن شده است یا خیر.

تنھا کاری کھ باید انجام دھید این است کھ یکی از ھشتگ ھای پر کاربرد خود را کھ در بیش تر مواقع از آن در

پست ھایی کھ منتشر می کنید استفاده کرده اید را در اکسپلور در قسمت Tags جست و جو کنید بعد مشاھده کنید

کھ آیا پست شما در قسمت نتایج جست و جو آن ھشتگ نمایش داده می شود یا نھ، اگر نتوانستید پست خود را در

این قسمت مشاھده کنید احتمال این کھ شما نیز در تلھ شادوبن اینستاگرام افتاده اید بسیار زیاد است.

الگوریتم ھای مخفی شده اینستاگرام در سال ھای 2022 را بشناسید

دالیل شادوبن شدن در اینستاگرام چیست؟

آشنایی با اصلی ترین دالیل شادوبن شدن در اینستاگرام

از کجا می توان فھمید کھ شادوبن شده ایم؟
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توجھ داشتھ باشید کھ برای تست کردن شادوبن اینستاگرام و جست و جو کردن ھشتگ مورد نظر خود بھتر است

از پیج اصلی خارج شوید و با کمک حساب اینستاگرام دیگری کھ در لیست دنبال کنندگان پیج شما نیست ھشتگ

مورد نظر را سرچ کنید.

 

برای این کھ صفحھ کاربری شما بھ حالت عادی برگردد و بتوانید از شادوبن اینستاگرام نجات پیدا کنید در قدم

اول باید چند گزینھ را برای از بین بردن شادوبن اینستاگرام مورد بررسی قرار دھید.

ھمان طور کھ در قسمت باال برای شما گفتھ شد یکی از دالیل مھم شادوبن شدن در اینستاگرام  بھ کار بردن

ربات ھای باال بردن تعداد فالوور می باشد. اگر شما نیز از ربات ھای افزایش دھنده فالوور یا سرویس ھای

دیگری کھ مشابھ آن است استفاده می کنید بھتر است ھمین حاال آن ھا را کنار بگذارید و در سریع ترین زمان

ممکن تمامی اپلیکیشن ھای مرتب با این روند را نیز حذف کنید.

برای آگاھی بیش تر این کھ اکانت اینستاگرامی شما بھ کانال یا ربات خاصی وصل نیست بھترین کار اقدام کردن

از نسخھ دستکتاپ اینستاگرام است.

برای انجام این کار نیاز بھ لپ تاپ یا کامپیوتر ندارید می توانید با کمک تلفن ھمراه خود نیز بھ راحتی راه

خروج از شادوبن اینستاگرام را تا آخر طی کنید.

برای انجام این کار کافیست در گوشی خود مرور گر تلفن ھمراه خود را باز کنید و در حساب کاربری در

اینستاگرام خود الگین کنید.

Active کلیک کنید زمانی کھ بھ این بخش وارد شدید در قسمت Edit Profile در شروع کار روی گزینھ

حساب متصل بھ ربات خود را بررسی کنید در ادامھ روی کلید Remove بزنید تا با این کار تمامی حساب

ھای مخرب شما حذف شوند.

برای افزایش فالوور واقعی اینستاگرام خود بھ شما توصیھ میکنم کھ از پنل خرید فالوور واقعی اینستاگرام بانک

فالوور استفاده کنید.

 

بعد از اصالح کردن ھمھ نکاتی کھ گفتھ شد بھ احتمال زیاد 15 روز دیگر صفحھ شما بھ حالت عادی بر می

گردد از شادوبن خارج می شود.

دقت کنید کھ اگر دوباره قوانین اینستاگرام را دور بزنید و نکات گفتھ شده را جدی نگیرید مدت زمان شادوبن در

دفعات بعد بیش تر خواھد شد و با تکرار دفعات شادوبن با مسدود شدن ھمیشگی اکانت خود در اینستاگرام

مواجھھ خواھید شد.

 

تا امروز حدودا 65 ھزار ھشتگ ممنوعھ توسط اینستاگرام اعالم شده است کھ در این قسمت قصد داریم بعضی

از پر کاربرد ترین این ھشتگ ھا کھ باعث شادوبن شدن در اینستاگرام می شوند را برای دسترسی داشتن سریع

شما ھمراھان عزیز جمع آوری کرده ایم،

در ادامھ اگر شما نیز از این ھشتگ ھا در محتوای خود استفاده می کنید بھ شما گوش زد می کنیم کھ ھر چھ

ھشتگ این از استفاده زمان چھ ھر کھ باشید آگاه کنید حذف د خ ای محت از را ھا ھشتگ این تمام تر سریع

نکتھ کلیدی در ھنگام امتحان کردن شادوبن اینستاگرام

نحوه خارج شدن از شادوبن اینستاگرام

خارج شدن از شادوبن اینستاگرام چھ قدر زمان می برد؟

ھشتگ ھایی کھ در سال 2022 استفاده آن ھا ممنوع اعالم شد
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سریع تر تمامی این ھشتگ ھا را از محتوای خود حذف کنید. آگاه باشید کھ ھر چھ زمان استفاده از این ھشتگ

ھا بیش تر باشد صفحھ کاربری شما بیش تر از گذشتھ در شادوبن قرار خواھد گرفت و از دید فالوور ھا مخفی

می ماند.

 

A : #addmyonlyfans #astreetphotoھشتگ ھای ممنوعھ با حرف

B: #Babyrp #booksھشتگ ھای ممنوعھ با حرف

C: #curvy #costumesھشتگ ھای ممنوعھ با حرف

 

جواب این سوال بسیار ساده است، بلھ اگر یک وب سایت داشتھ باشید مھم نیست این وب سایت شخصی باشد یا

وب سایتی متعلق بھ کسب و کارتان، باید آن را بھ صفحھ اینستاگرام خودتان وصل کنید در این زمان شناختھ

شدن شما بھ عنوان ربات بسیار کم است.

چنانچھ تا بھ حال برای ساخت وب سایت برای خود اقدام نکرده اید یا بخاطر ھزینھ ھای باال خرید Domain و

طراحی وب سایت تمایلی بھ انجام این کار ندارید می توانید از یک فروشگاه سازی رایگان برای این کار کمک

بگیرید.

برخی فروشگاه سازی ھا ھستند کھ برای عضو شدن در آن ھا احتیاجی بھ خرید اشتراک ندارند و استفاده از آن

ھا رایگان می باشد. تمامی آن چھ کھ برای ساخت یک فروشگاه احتیاج دارید را نیز در دسترس شما قرار می

دھند.

 

برای آشنایی بیشتر با شادوبن اینستاگرام و نحوه خروج از شادوبن، شما را دعوت میکنیم کھ مقالھ انگلیسی

موجود در این حوزه را مطالعھ کنید. (منبع)

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

چند نمونھ از ھشتگ ھای ممنوعھ اینستاگرام در سال 2021

امکان جلوگیری از شادوبن اینستاگرام وجود دارد؟

سواالت متداول خروج شدن از شادوبن اینستاگرام

اگر پیجمان شادوبن شود چھ اتفاقی می افتد؟ +

مدت زمان شادوبن در اینستاگرام چقدر است؟ +



نوشتھ قبلی
…9 روش ساده افزایش ن 

نوشتھ بعدی
…برندسازی در اینستاگرا

نوشتھ ھای مرتبط
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