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یک ترفند برای عدم نمایش پست ھا و استوری ھای یک پیج

aynaz سپتامبر 8, 2022دستھ بندی نشده 

5/5 - (7 امتیاز)

 امروزه استفاده کردن از برخی از شبکھ ھای اجتماعی مانند اینستاگرام بھ اوج خود رسیده است و کاربران

زیادی ھستند کھ از اینستاگرام و یا واتساپ استفاده می کنند.

البتھ ھمھ می دانید کھ در میان دیگر شبکھ ھای اجتماعی معروف ترین آن ھا اینستاگرام می باشد و این شبکھ

اجتماعی است کھ دارای بیشترین تعداد کاربر می باشد.

اگر شما ھم یکی از کاربران اینستاگرام باشید حتما تا حال برایتان این اتفاق پیش آمده کھ نخواھید پست ھا و یا

استوری ھای برخی افراد را مشاھده کنید. شاید نمی توانید فرد مقابل را آنفالو و یا بالک کنید چون یکی از

بستگان نزدیک می باشد و با این حال ھم چون پست ھای تکراری دارد نمی خواھید ھمھ روزه پست ھای آن ھا

را مشاھده کنید.

در این صورت نمی دانید چھ کنید. گاھی مواقع پستی را اشتراک گذاری می کنیم کھ نمی خواھیم دیگران آن را

مشاھده کنند در این صورت خودتان می توانید پست خود را آرشیو کنید.
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اما برای ندیدن پست دیگران چھ کنیم؟ چون این سوال از  طرف کاربران زیاد پرسیده می شود سایت بانک

فالوور در این مقالھ آموزشی، یک ترفند برای عدم نمایش پست ھا و استوری ھای یک پیج می خواھد برایتان

ارائھ دھد. پس اگر بھ دنبال یافتن پاسخ این سوال ھستید ما را ھمراھی کنید.

اگر خودتان بخواھید کھ برخی استوری ھای خود را از دیگران پنھان کنید کافی است کھ با استفاده از روش ھای

خاصی دیگران را ھاید کنید. حتی شاید بخواھید برخی از دوستان نزدیک شما فقط استوری ھای خاصی از شما

را مشاھده کنند.

در این صورت می توانید از قسمت دوستان صمیمی افراد مورد نظر را اینجا وارد کنید. اما در مورد پست ھا

چنین نمی باشد. اینستاگرام در حال حاضر این قابلیت را ندارد کھ پست ھای خود را از یک فرد خاص پنھان

کنید.

در این صورت تنھا یک راه وجود دارد و آن ھم آرشیو کردن پست ھا می باشد کھ در این حالت کل فالوور ھا

نمی توانند پست مورد نظر را ببینند. در این صورت ھر زمان کھ بخواھید می توانید پست را از حالت آرشیو

خارج کنید تا فالوور ھا بتوانند آن را دوباره مشاھده کنند.

اما خب گاھی اوقات پیش می آید کھ نمی خواھید پست ھای دیگران را مشاھده کنید و زمانی کھ در قسمت ھوم

ھستید آن پست ھا را نبینید. در این صورت باید چھ کاری انجام دھید؟

با توجھ بھ این قابلیت جدیدی کھ اینستاگرام دارد، دیگر نیازی نیست طرف مقابل را حتما آنفالو کنید. بلکھ می

توانید بھ راحتی تمامی پست ھای او را ھاید کنید تا دیگر برایتان نشان داده نشوند. راه حلی کھ برای این کار در

نظر گرفتھ شده  کردن می باشد.mute است،

ترفند عالی برای عدم نمایش پست ھا و استوری ھای یک پیج

حالت مات کردن را بھ چھ صورتی می توان انجام داد؟
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برای ھاید کردن یک پست در برنامھ اینستاگرام کافی است کھ عالمت سھ نقطھ باالی پست را بزنید. سپس از

میان گزینھ ھایی کھ می بینید گزینھ مات را بزنید.

البتھ گزینھ مات پست وجود دارد کھ می توانید با زدن آن تمام پست ھای طرف مقابل را ھاید کنید و دیگر در

بخش ھوم مشاھده نکنید.

با زدن این گزینھ ھم استوری ھا و ھم پست ھای پیج مقابل را برایتان ھاید می کند. اگر بعدا پشیمان شوید و

بخواھید کھ دوباره استوری ھا و یا پست ھای طرف مقابل را باز ھم مشاھده کنید تنھا کافی است کھ وارد

پروفایل پیج مقابل  این کار را لغو کنید.unmute شده و با استفاده از گزینھ

این گزینھ ھم در قسمت باالی صفحھ قرار دارد. در ھر صفحھ قسمت باال 3 نقطھ وجود دارد کھ می توانید از آن

جا این گزینھ را پیدا کنید.

بھ پایان یک مقالھ آموزشی دیگر از سایت بانک فالوور رسیدیم، امیدواریم کھ این مقالھ ھم برایتان مفید باشد. تا

چند سال اخیر وقتی کھ نمی خواستیم پست ھای یک فرد را در اینستاگرام ببینیم وادار بھ آنفالو کردن او بودیم.

ممکن بود مثال این فرد از بستگان نزدیک باشد و این کار بسیار زشتی بود. اما خب حاال با استفاده از امکانات

زیادی کھ اینستاگرام در اختیارمان قرار داده است نیازی بھ ھمچین کاری نداریم. تنھا کافی است مراحل گفتھ

شده در بخش ھای باال تر را طی کنید. 

و در اخر اگر میخواھید بازدید پست و استوری باالیی داشتھ باشید با خرید ویو استوری اینستاگرام از سایت ما

ویو پست و استوری ھایتان را باال ببرید تا پست ھایتا وارد اکسپلور شوند.
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