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خواندن پیام ھای اینستاگرام بدون سین خوردن (حالت روح)

aynaz سپتامبر 21, 2022دستھ بندی نشده 

آیا تا بھ حال برایتان این اتفاق پیش آمده است کھ بخواھید پیام ھای یک کاربر دیگر را بھ صورت مخفی بخوانید

ولی سین نخورد؟ در این مقالھ آموزشی از سایت بانک فالوور سعی داریم شما را با روش ھایی آشنا کنیم کھ از

طریق آن ھا قادر بھ خواندن پیام ھای اینستاگرام بدون سین خوردن (حالت روح) شوید.

اصال از کجا می توان متوجھ شد کھ یک پیام سین خورده است یا خیر؟

خوب است بدانید کھ در صورتی کھ در زیر پیام ھای ارسالی شما کلمھ سین را مشاھده نکنید یعنی این پیامتان

سین نخورده است. حتی در نسخھ ھای جدیدتر اینستاگرام زمانی کھ پیام سین خورده است را نیز می توانید

مشاھده کنید.

مثال نوشتھ می شود کھ 6 دقیقھ پیش سین خورده است و این جملھ را در کنار یک عالمت چشم مانند می توانید

مشاھده کنید. اما خب روش ھایی برای خواندن پیام ھای اینستاگرام بدون سین خوردن وجود دارد.

پس اگر بھ چنین تکنیکی نیاز دارید می توانید مطالب نوشتھ شده در این مقالھ را مطالعھ کنید. پس با ما ھمراه

باشید چرا کھ این کار ممکن است نیاز ھر کاربری باشد.

با توجھ بھ این کھ در بخش ھای باالتر ھم اشاره شد، روش ھای زیادی برای خواندن پیام ھای اینستاگرام بدون

سین خوردن وجود دارند کھ یکی از مھم ترین و رایج ترین این روش ھا، حالت روح اینستاگرام می باشد.

در حالت عادی امکان سین خوردن پیام در اینستاگرام وجود ندارد و حتی وقتی نوتیفیکیشن دایرکت را از باالی 

گوشی مشاھده می کنید در این صورت ھم نمی توانید پیام را بھ صورت کامل بخوانید.

پس بھ این دلیل خواندن پیام ھای دایرکت اینستاگرام بدون سین خوردن می تواند یک اتفاق جالب و ھیجان انگیز

برای کاربران باشد.

پس بھ دنبال تحقیقات بھ دست آمده در این زمینھ، بھترین روش برای خواندن پیام ھای اینستاگرام بدون سین

خوردن استفاده کردن از حالت روح می باشد. حالت روح در اینستاگرام ھمان حالتی می باشد کھ آنالین بودن

شما را با چراغ سبز بھ دیگر کاربران نشان نمی دھد و دیگران نمی فھمند کھ شما در چھ ساعاتی آنالین ھستید.

چگونھ پیام ھای اینستاگرام را بدون سین خوردن بخوانیم؟
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اما خب حتی در این حالت ھم باشید زمانی کھ پیام یک کاربر را باز می کنید و می خوانید برای او نشان داده

می شود کھ شما پیام را خوانده اید. پس باید از روشی استفاده کرد کھ این گزینھ را برای دیگران نشان دھد.

برای این منظور 2 روش وجود دارد کھ در حالت روح می توانید پیام ھای دیگران را در دایرکت اینستاگرام

بخوانید.

برای این منظور می توانید مراحل زیر را طی کنید:

1.زمانی کھ پیامی را از طرف دیگر کاربران در اینستاگرام دریافت می کنید و نوتیفیکیشن آن را مشاھده می

کنید قبل از این کھ وارد اینستاگرام شوید، اینترنت گوشی را قطع کنید.

2.سپس وارد اینستاگرام شده و دایرکت را باز کنید.

3.حال پیام مورد نظر را باز کنید.

4.بعد از این کھ پیام را بخوانید از حساب کاربری خود خارج شوید. در این صورت مطمئن باشید کھ عالمت

سین خوردن بھ طرف مقابل نمایش داده نمی گردد.

5. حتی برای تست کردن این روش، می توانید از حساب خود بھ کل خارج شوید و الگ اوت بزنید. زمانی کھ

مجددا وارد حساب کاربری خود شوید متوجھ خواھید شد کھ یک پیام جدید دارید. این ھمان پیامی است کھ کمی

پیش در حالت آفالین خوانده اید.

1.خواندن پیام دیگران در اینستاگرام بدون سین خوردن در حالت آفالین

Restrict سین خوردن پیام اینستاگرام با استفاده از
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اما حالت رستریکت چھ حالتی می باشد؟ شما قادر ھستید حالت رستریکت اینستاگرام را برای چند کاربر فعال

کنید.

یعنی زمانی کھ این حالت را برای کاربری فعال می کنید در این صورت محدود می گردد و زمانی کھ یک پیام

بھ شما ارسال می کند و آن را سین می کنید اصال متوجھ سین خورد پیامش نخواھد بود. یعنی در واقع ھمان

حالت روح اینستاگرام فعال می گردد.

 

برای restrict کردن کسی کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:

 

روش اول: 

نام کاربری کسی کھ میخواید restrict کنید را سرچ کنید و در ادامھ بر روی سھ نقطھ باال سمت راست کلیک

کنید و سپس گزینھ restrict را انتخاب کنید

روش دوم:

از بخش تنظیمات گزینھ ی privacy را انتخاب کنید سپس گزینھ ی restricted accounts را انتخاب کنید

حاال کافیست ایدی فرد مورد نظر را جست و جو کرده و وارد لیست کنید.
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اما خب زمانی کھ حالت رستریکت را برای یک کاربر فعال می کنید برخی محدودیت ھا را برای او اعمال می

کنید. چند مورد از این محدودیت ھا موارد زیر می باشند:

1.آنالین بودن شما را مشاھده نخواھد کرد.

2.در صورتی کھ یک کامنت از طرف این کاربر زیر پستتان گذاشتھ می گردد، این کامنت را ھیچ کاربر

دیگری نمی تواند مشاھده کند مگر خود شما و آن کاربر.

3.پیامی کھ از طرف او ارسال می گردد را می توانید بخوانید بدون این کھ سین بخورد.

آیا زمانی کھ کاربری را رستریکت می کنیم خود او متوجھ می شود؟

این سوال معموال از طرف کاربران زیادی پرسیده می گردد. در پاسخ باید بگوییم کھ خیر اصال او متوجھ این

کار نخواھد شد و ھیچ اعالنی را دریافت نمی کند.

چگونھ می توانیم متوجھ شویم کھ پیام ما در اینستاگرام بھ صورت روح خوانده شده است؟

این کار را اصال نمی توان متوجھ شد، تنھا زمانی کھ عالمت چشم زیر پیام نشان داده گردد متوجھ شوید کھ پیام

شما سین شده است.

این مقالھ برای افرادی کھ مدت ھاست بھ دنبال روشی برای خواندن پیام اینستاگرام بدون سین خوردن بودند آماده

شده بود. از ھمراھی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم.

می توانید در دیگر مقالھ ھای آموزشی وب سایت بانک فالوور با موضوعات بیشتری در رابطھ با اینستاگرام

آشنا شوید. و ھمینطور میتوانید با خرید خدمات اینستاگرام مثل خرید فالوور واقعی اینستاگرام و الیک و کامنت

از سایت ما یک صفحھ اینستاگرام قدرتنمد بسازید.
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