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   مقدمه

دامنه آن تنها  -شبكه هاي اجتماعي گذاشت عرصه به پادرست چند سال پيش بود كه اينستاگرام 

 Pew Research Centerبر اساس گزارش سايت  محدود به تحصيل كرده هاي متوسط و باال نبود.

reported in 2015 26  مقايسه اين آمار را  بران اينترنت از اينستاگرام استفاده ميكنند.درصد كار

  درصدي كاربران اينترنت از توئيتر. 23كنيد با استفاده 

 به طور روزانه از اينستاگرام استفاده ميكنند. نيزساله   29-18درصد افراد  53نه تنها بزرگساالن، بلكه 

ويژگي مورد از  15براي كمك به استفاده بهتر كاربران و آشنايي بيشتر آنها با اينستاگرام، ليستي شامل 

  كمتر شناخته شده اينستاگرام را انتخاب و توضيح ميدهيم.هاي 

ممكن است شما جزو كساني باشيد كه دنبال به نمايش گذاشتن فرهنگ شركت خود هستيد، و يا يك 

هستيد كه دنبال بازي با اينستاگرام هستيد،تمامي  يجارت الكترونيك، و يا فردبازارياب در صنعت ت

)فكر ميكنم همه با  راهنمايي و ويژگي هاي قيد شده در اين آموزش براي شما در نظر گرفنه شده است.

 اين كار موافق هستيم.

 check out this list of the 11 best photoبراي كسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد

and video editing apps for mobile. 

قبل از شروع، اطمينان حاصل كنيد كه آخرين ورژن اينستاگرام را نصب كرده ايد. در زمان  توجه:

 بود. 7.13.1نگارش اين مقاله آخرين نسخه ايستاكرام نسخه 

 كنید عضويت در خبرنامه سايت كلیکبرای 
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 اينستاگرام پنهان ترفند 51 

 ( وقتی افراد مورد عالقه شما پست میگذارند از آن مطلع شويد.5

نميخواهيدحتي يك مورد از پسته هاي دوستانتان را از دست بدهيد؟ مي توانيد با استفاده از گزينه 

notification  هر زمان كاربر مورد نظر شما پست گذاشت از آن مطللع شويد. تنها كاري كه بايد انجام

 قرار دهيد.  on حالترا براي هر كاربر به  notificationگزينه دهيد اين است كه 

كافيه به پروفايل اين كاربر برويد، يكي از  کنيد: onرا برای يک کاربر خاص  notificationگزينه 

پست هاي آن را باز كنيد. سپس، بر روي سه نقطه در گوشه سمت راست پست كليك كنيد، و گزينه 

"Turn on post notifications" از منوي ظاهر شده انتخاب كنيد. را 
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 ميخواهيد گزينه اطالع رساني را غيرفعال كنيد؟ دقيقا اين مراحل را طي كنيد.

اگر بعد از طي مراحل باال هنوز هم اطالع رساني غير فعال است، دوباره چك كنيد و مطمئن  توجه:

ساني را فعال كرده ايد. روش كار به ترتيب زير باشيد در گوشي خود در برنامه اينستاگرام اطالع ر

 ميباشد:

  برای فعال کردن اطالع رساني درiphone/ipad :  ابتدا گزينه"Settings "  سپس گزينه

"Notifications."  را انتخاب كنيد. ابتدا  گزينه"Instagram"   و سپسsetting  را فعال و

 كنيد.را انتخاب  "Allow Notifications"بعد گزينه 

 برای فعال کردن اطالع رساني درAndroid :  ابتدا گزينه"Settings "  سپس"Apps"  و

 گزينه اي را انتخاب كنيد كه اطالع رساني را نشان دهد. ".Instagram"بعد گزينه 

 

 ( ديدن تمام پست های كه اليک كرده ايد.2

ببينيد؟ تمامي عملياتي كه انجام آيا ميخواهيد تمام پست هاي كه اليك كرده ايد همه را در يك جا 

كليك كنيد )در آيفون و آي پد "Options"ميدهيد در پروفايل شما ذخيره ميشود، بر روي گزينه 

كليك  "Posts You've Liked" دگمه دنده مانند و در آندرويد سه نقطه(. سپس بر روي گزينه 

 كنيد.
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را از حالت  "heart"كردن پست هاي اليك شده ، به پست مذكور رفته و آيكون  un-likeبراي 

 كرديد از اين موضوع با خبر نخواهد شد. un-likeانتخاب خارج كنيد. كاربري كه پست اش را 

 .( مشاهده پست های كه دوستان شما اخیرا اليک، كامنت و ... كرده اند3

را كه جديدا اليك شده اند مشاهده كنيد. اما در مورد  قبال ميدانستيد كه چطور پست هاي خودتان

پست هاي كه افراد جديدا اليك كرده اند چطور؟ يا در مورد همين موضوع،براي عكس هاي 

 ديگركامنت گذاشته اند چطور؟
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در صفحه اصلي بر روي آيكون قلب  برای مشاهده فعاليت های اخير افرادی که شما را فالو ميكنيد:

ن كار افرادي كه عكس شما را اليك كرده اند را نمايش ميدهد. سپس، گزينه كليك كنيد اي

"Following" .را انتخاب كنيد 

 

 (  مشاهده از طريق تصاوير بدون هیچ گونه نگرانی در خصوص اليک تصادفی آنها.4

اين موضوع بيشتر شبيه هك است تا استفاده از خصوصيات، براي مشاهده عكس هاي اينستاگرام كسي 

قرار داده و صفحه را اسكرول كنيد. بدون  airplaneبدون استفاده از دابل تب موبايل خود را در حالت 

رد نظر را تب دسترسي به اينترنت نمي توانيد عكس آنها را اليك كنيد حتي اكر بطور اتفاقي عكس مو

 كنيد.
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برويد بعد  feedباشيد عكس در جاي اول خود لود نمي شود. اول بايد به  airplaneاگر در حالت 

را روشن كنيد، سپس شروع به اسكرول كنيد. وقتي به  airplaneعكس ها لود مي شوند، سپس حالت 

را خاموش كنيد،  airplaneانتهاي صفحه رسيديد و خواستيد عكس بيشتري لود كنيد، به سادگي حالت 

 عكس ها را لود كنيد و سپس دوباره آن را به حالت روشن برگردانيد.

  برای روشن کردن حالتairplane درiPhone/iPad:  يكون آصفحه را پايين بكشيد و روي

airplane  كليك كنيد. يا، ابتدا به گزينه"Settings"   و بعد گزينه"Wi-Fi"  و سپس گزينه

"airplane mode"  را به حالتon .قرار دهيد 

  برای روشن کردن حالتairplane :صفحه را از باال به طرف پايين بكشيد.  درآندرويد

را مشاهده كنيد و بعد آن را لمس كنيد.  "Settings"سپس، از راست به چپ بكشيد تا گزينه 

 قرار دهيد. onرا به حالت  "Airplane Mode"گزينه 

 . HISTORY( پاك كردن 1

اجازه دهيد اين گونه عرض كنم: زماني هست كه همه ما دوست داريم  تاريخچه جستجو در اينستاگرم  

 را پاك كنيم. خوشبختانه ميتوانيد اين كار را بكنيد.

كليك  "Options"ابتدا به پروفايل خود رفته روي گزينه  خچه جستجو:يبرای پاك کردن تار

صفحه را به طرف پايين كشيده  Androidو سه نقطه در  iPhone/iPadكنيد)آيكون دنده مانند در 

 "Yes, I'm sure"كليك كنيد. وقتي پيام داد روي گزينه "Clear Search History"روي گزينه 

 كليك كنيد.
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 كنید. hide( فیلترها را بازآرايی كنید، مواردی كه مورد استفاده نیستند را 6

 كهرا جدا كنيد، به فيلترهاي ديكر اده مي كنيد، فيلترهاي مورد عالقه خود اگر از اينستاگرام زياد استف

مورد استفاده نيستند كاري نداشته باشيد. براي ويرايش آسان عكس ها، ميتوانيد در منوي ويرايش 

 كنيد. hideفيلترها را بازآرايي بكنيد حتي ميتوانيد فيلترهاي غيرضروري را 

فيلترها، عكسي را آپلود كنيد و آن را ويرايش كنيد، وقتي در حال ويرايش  hideبراي بازآرايي يا 

پسست جديد هستيد ميتوانيد اين كار را انجام بدهيد. وقتي به صفحه فيلترها رسيديد،به قسمت انتهايي 

 كليك كنيد. ".Manage"صفحه برويد و روي گزينه 
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انگشت خود را روي  سه خط خاكستري قرار دهيد و  در منتهي اليه راست صفحه فيلتر بازآرايي فيلترها:

 بكنيد. drag رابه سادگي فيلتري را كه ميخواهيد جابه جا كنيد
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hide :با برداشتن چك مارك فيلترهاي كه ميخواهيد  فيلترهاhide  شوند ميتوانيد آنها را از حالت

 انتخاب خارج كنيد.
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در گوشه سمت بااليي صفحه خود از مديريت فيلترها  "X"وقتي اين كار را انجام داديد، با لمس گزينه 

 خارج شويد.

 ( استفاده از اينستاگرام به عنوان ويرايشگر عكس )بدون پست چیزی(7

براي استفاده از ايستاگرام به عنوان ويرايشگر عكس بدون اينكه چيزي پست كنيد، تمام چيزي كه الزم 

 باشد. airplane modeتان در حالت  يمي كنيد گوشاست بدانيد اين است كه وقتي عكس را اپلود 

گوشي شما در  settingدر قسمت  "Save Original Photo"قبل از هر چيز مطمئن باشيد گزينه 

 است. onحالت 
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 قرار دهيد. روش كار به شرح زير است: onرا در حالت   airplane modeسپس، گزينه 

  برای روشن کردن حالتairplane   درiPhone/iPad:  صفحه را پايين بكشيد و روي

و سپس  "Wi-Fi"و بعد گزينه   "Settings"كليك كنيد. يا، ابتدا به گزينه  airplaneيكون آ

 قرار دهيد. onرا به حالت  "airplane mode"گزينه 

  برای روشن کردن حالتairplane :صفحه را از باال به طرف پايين بكشيد.  در آندرويد

را مشاهده كنيد و بعد آن را لمس كنيد.  "Settings"ست به چپ بكشيد تا گزينه سپس، از را

 قرار دهيد. onرا به حالت  "Airplane Mode"گزينه 
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آن را ويرايش  تاگرام را دنبال كنيد. عكس را آپلود كنيد،سبعد، مراحل عادي را براي پست عكس در اين

با عنوان آپلود با خطا مواجه شد ظاهر خواهد شد،بايد  را فشار دهيد. پيامي ".Shareكنيد،و بعد گزينه 

  بتوانيد عكس اديت شده را در گالري عكس ها پيدا كنيد.

 

 (  درنوشتن بیوگرافی وشرح تصاوير خود فاصله ايجاد كنید.8

و يا  "Enter"وقتي عنواني را در اينستاگرام مي نويسيد،متوجه مي شويد كه صفحه كليد اجازه زدن 

"Return"  را به شما نميدهد. اين كار در خصوص نوشتن بيوگرافي نيز صادق است. پس چطور مردم

 در بين نوشته هايشان فاصله ايجاد ميكنند؟
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در گوشه سمت راست پايين صفحه كليد را فشار دهيد، كليد  "123"براي انجام اين كار كليد 

"Return"  كنار صفحه كليد گوشي است.در سمت راست پايين ظاهر مي شود كه معموال در 

مردم از جمله خود من آن را فراموش ميكنيم چه  بيشتربه نظرم اين كار خيلي ساده به نظر مي رسد، اما 

براي حل اين مشكل راه حل هاي پيشنهادي زيادي را ديده ام مانند، رسد به اينكه به ديگران ياد بدهم. 

آن در اينستاگرام.  pasteو كپي  writing the caption copy in another appپيشنهاد سايت  

 خوشبختانه، بسيار ساده تر از آني است كه ما فكر مي كرديم.
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تصاوير اينستاگرام هستيد،به خاطرداشته باشيد كه اينستاگرام به تازگي هنگامي كه در حال نوشتن شرح 

براي  "More"شروع به استفاده از شرح تصاوير با فاصله كرده  و كاربران  مجبور به كليك گزينه 

 تمام موارد ندارند. ديدن

 

9 )hide كردن عكس های ضمیمه 

اضافه كرد، به طوراتوماتيك اين عكس ها تحت وقتي كسي شما را با عكس يا ويدئو به اينستاگرام  

به پروفايل شما اضافه ميشود مگر اينكه بخواهيد به صورت دستي اضافه  "Photos of You"عنوان 

 كنيد)آموزش بعدي را ببينيد(.

به پروفايل خود رفته روي آيكون آدمك در انتهاي سمت  مشاهده پست های که اضافه کرده ايد:

 كليك كنيد.راست زير بيوگرافي 
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hide :اگر دنبال پست هاي اضافه شده  کردن پست های که از طريق پروفايل تان اضافه کرده ايد

را انتخاب كنيد. سپس، پست هاي  "Edit Tags"مي گرديد، روي گزينه سه نقطه كليك كنيد و گزينه 

كرديد، روي گزينه  را كه ميخواهيد از پروفايل تان حذف كنيد كليك كنيد. وقتي پست ها را انتخاب

"Hide From Profile"   در پايين صفحه كليك كنيد. وقتي پيام داد، دوباره روي گزينه"Hide 

From Profile" .كليك كنيد 

 

ميكند در  حذفاين كار پست هاي شما را از اينستاگرام حذف نميكند، بلكه تنها آنها را از پروفايل شما 

 نخواهيد داشت.نتيجه شما و ديگران به آن دسترسي 
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را گوشی خود   setting( قبل از اينكه عكس ها در پروفايل تان به نمايش در بیايد 51

 برای تائید عكس ها تنظیم كنید.

بارديگر، اگر كسي عكسي و يا ويدئويي از شما در اينستاگرام منتشر كرد، اين عكس يا ويدئو به طور 

مي توانيد  اين پروسه را تغيير دهيد و به صورت دستي  اتوماتيك به پروفايل شما اضافه خواهد شد. اما

 مي توانيد عكس دلخواه تان را به پروفايل اضافه كنيد.

كليك كنيد)آيكون  "Options"ابتدا به پروفايل خود رفته روي گزينه  ها: tagاضافه کردن دستي 

 را انتخاب كنيد. ".Add Manually"گزينه  Androidو سه نقطه در  iPhone/iPadدنده مانند در 

 

بار ديگر ميتوانيد عكس ها را به صورت دستي به پروفايل خود اضافه كنيد، هر زمان كسي شما را به 

 عكسي لينك داد شما متوجه ميشويد.

روي عكسي كه ميخواهيد تغييرات بدهيد كليك كنيد،  اضافه کردن دستي عكس به پروفايل تان:

را انتخاب كنيد. )اگر  ".Show on My Profile"گزينه  ك كنيد ويخود كل  usernameسپس روي 

 را انتخاب كنيد.  "Hide from My Profile"خوشتان نيامد، به جايش ميتوانيد گزينه 
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 .photo map( حذف عكس ها از 55

خوب...اگر براي اولين بار است كه اين گزينه را مي بينيد، اطالعات مختصري در اين باره به شما خواهم 

يكنيد، مدر زير گزينه بيوگرافي كليك  location pinداد.وقتي وارد پروفايل خود ميشويد و روي آيكون 

photo map .ظاهر ميشود،گروه عكس ها با تاريخ و زمان پست ظاهر خواهد شد   photo map  دقيقا

چه شكلي است. همانطور كه مي بينيد، مي توانيد براي درك بهتر محل گرفتن عكس روي نقشه كليك 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



08 
 

 

 ا حذف كنيد.رممكن است بخواهيد اطالعات مكاني روي عكس 

)توجه: اين نوع حذف اطالعات جغرافيايي با حذف اطالعات عكس هاي شخصي فرق ميكند. در اينجا، 

اگرعكس  اطالعات مكاني و زماني كه اينستاگرام ضبط و به عكس اضافه كرده  حذف ميشود.تمامي 

مورد نظر را از اطالعات مكاني خالي كنيد، باطبع مختصات جغرافيايي آن حذف ميشود.  اگراطالعات 

جغرافيايي را از عكس پاك نكنيد، در صورتي كه تنظيمات گوشي شما اجازه نمايش مشخصات  موقعيت 

نمايش داده خواهد شد،در نتيجه  mapكاني را به اينستاگرام بدهد عكس مورد نظر همچنان در بخش م

 بعد از اين مرحله بقيه مختصات مكاني  حذف ميشود.(
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خوشبختانه،اينستاگرام شما را مجبور به حذف اطالعات مكاني عكس هاي  فردي نميكند. در عوض، به 

 از برنامه اينستاگرام حذف كنيد.  mapعكس ها را در  شما اجازه مي دهد تا اطالعات مكاني

زير گزينه  location pinبه پروفايل خود رفته بر روي آيكون  حذف اطالعات مكاني  عكس ها:

 بيوگرافي كليك كنيد.

 

از اين به بعد، نقشه اي را خواهيد ديد كه گروه عكس هاچه زماني و كجا پست شده اند. براي كسب 

 را زوم كنيد. mapاطالعات بيشتر در خصوص عكس ها مي توانيد  قسمت هاي مختلف 

هروقت خواستيد عكس مورد نظر را ويرايش كنيد و يا مختصات مكاني آن را حذف كنيد روي گزينه 

"Edit" سمت باالي در قmap  كليك كنيد. همانطور كه در تصوير زير مي بينيد، شماره ها در عكس

 تغيير رنگ داده از آبي به سبز عوض شده اند.
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 كليك كنيد.  "Edit"گروه عكس ها را انتخاب كنيد، در منوي پاييني روي گزينه 

از اين به بعد،ميتوانيد با  د.پنجره جديدي باز ميشود و عكس هاي انتخابي از اين گروه را نشان ميده

عكس هاي را كه ميخواهيد مختصات مكاني آنها را ".Deselect all"انتخاب گزينه تك به تك يا گزينه 

 حذف كنيد از حالت انتخاب خارج كنيد.

همچنين ميتوانيد پست هاي اليك شده خود را نيز از حالت انتخاب خارج كنيد، براي اين كار روي 

 ".Confirm"ر باال سمت راست صفحه كليك كنيد. در پنجره باز شده روي گزينه د  "Done"گزينه 

 كليك كنيد.
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)توجه: وقتي مختصات مكاني را از عكس  خوب... مختصات مكاني براي هميشه از عكس ها پاك ميشود.

 ها پاك كرديد، اين مختصات براي هميشه پاك خواهند شد.(

كمي گيج كننده است.  "?Remove 4 geotags"ه در گزينه يك يادداشت ديگر: زبان مورد استفاد

براي تكرار، شما كل اطالعات محل  به طور كامل از روي عكس پاك ميكنيد. اگرعكس مورد نظر را از 

اطالعات مكاني خالي كنيد، باطبع مختصات جغرافيايي آن حذف ميشود. اگر اطالعات مختصات مكاني 

ميخواهيد عكس را پست كنيد ميتوانيد بقيه مختصات مكاني عكس را را از روي عكس پاك نكنيد، وقتي 
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كه از حالت انتخاب خارج شده اند به طور دائم   mapحذف كنيد. در آخر، هركدام از عكس هاي  

 حذف ميشوند.(

 ( بازكردن عكس های گرفته شده در مكان های خاص.52

است كه عكس هاي گرفته شده در يك مكان  يك چيز جالب كه دراينستاگرام مي توانيد انجام دهيد اين

خاص، و يا عكس هاي گرفته شده در نزديكي محل فعلي شمارا مي توانيد مرور كنيد. دوست دارم وقتي 

در يك مكان زيبا هستم، و يا وقتي ازطريق عكس هاي گرفته شده يك رويداد خاص و يا چيزي شبيه به 

 .آن را  نظاره گر هستم اين كار را انجام دهم

 چطور هردوي اين كار را انجام دهيم.

 بازکردن عكس های گرفته شده در مكان های خاص:

مي توانيد مكان هاي خاص را جستجو كنيد، ويا مي توانيد بر روي مختصات جغرافيايي عكس موجود 

 كليك كنيد.

كار  در قسمت پايين صفحه اصلي بر روي آيكون ذره بين كليك كنيد، اين جستجوی مكان های خاص:

شمارا به صفحه جستجو هدايت ميكند. وقتي در باالي صفحه بر روي نوار جستجو كليك مي كنيد، چهار 

را انتخاب و نام محل مورد نظر را تايپ كنيد. وقتي كليد  ",Places"گزينه )كليد( ظاهر ميشود. گزينه  

"Search,"  به شما نشان خواهد داد.را فشار بدهيد، تمامي پست هاي مرتبط با مختصات اين مكان را 
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به عكس گرفته شده از اين مكان مراجعه كنيد، و بر روي  عكس گرفتن از مختصات جغرافيايي خاص:

مختصات جغرافيايي كليك كنيد. اين كار به شما اجازه ميدهد تا به تمام پست ها ي مرتبط با اين مكان 

 دسترسي داشته باشيد.

 ي شما:مرور عكس های گرفته شده از محل زندگ

در قسمت پايين صفحه اصلي بر روي آيكون ذره بين كليك كنيد، اين كار شمارا به صفحه جستجو 

هدايت ميكند. وقتي در باالي صفحه بر روي نوار جستجو كليك مي كنيد، چهار گزينه )كليد( ظاهر 

 كنيد.كليك  ".Near Current Location"را انتخاب و روي گزينه   ",Places"ميشود. گزينه 

 

انتخاب كنيد از گزينه باز شده كدام مختصات جغرافيايي را دوست داريد ببينيد. اجازه بدهيد عرض كنم 

 "HubSpot"را دوست دارم. وقتي در منوي باز شده روي گزينه   HubSpotكه من مرور عكس ها با 

مشخص شده را  مختصات مكاني شان "HubSpot"كليك ميكنم، تمامي پست ها ي كه با نرم افزار  

 مي بينم.
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 ( جذب ترافیک به يک وب سايت خارجی.53

اين است كه اين  -به خصوص تجار -يكي از بزرگترين دالئل سرخوردگي مردم نسبت به اينستاگرام 

برنامه پلت فرم قوي براي جذب ترافيك به وب سايت، توييتر، و يا در جاهاي ديگرندارد. چرا؟ به اين 

 اجازه كليك از جايي را نمي دهند.  "وب سايت"اي كليكي به جز دليل است كه سايت ه

اگر آدرس سايت خود را روي عكس بگذاريد،  به صورت متن ساده به ظاهر ميشود، به اين معني 

 و آن را باز كند. pasteكاربران بايد آدرس سايت را كپي، و در مرورگرخود 
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روفايل اينستاگرام ، كه سايت هاي كليكي آن را  مجاز يكي از راه هاي زيركانه جذب مردم  به بازديد ازپ

مي دانند،استفاده از تصاوير و عكس ها  براي تشويق مردم به بازديد از پروفايل مي باشد. دائما  محتوي ، 

 ويدئو، محصوالت ،يا آفرهاي سايت خود را آپديت كنيد.

بازديد كننده را دعوت به عمل  مثال زير را در نظر بگيريد. در سمت چپ، عكس حاوي متني است كه

ميكند، بنابراين شما مي توانيد به لينك مربوط به پست كليك كنيد. در سمت راست، فقط يك لينك را 

 مي بينيد. به طور دائم مطالب اين لينك را آپديت كنيد.

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



27 
 

 كنید. hide( آگهی های غیر مرتبط را 51

تالش در نمايش آگهي هاي جذاب و مرتبط   its parent company Facebookاينستاگرام، نيزمانند

ممكن است تبليغات دراينستاگرام بر اساس فالور ويا چيزهايي باشد كه شما دوست  به شما را دارد.

داريد، يا بر اساس اطالعات و عاليق شما  در فيس بوك باشد، و يا وب سايت  شخص ثالث و برنامه 

 هاي مورد عالقه شما باشد.

ولي، مي توانيد به اينستاگرام اگر پست حمايت شده را مشاهده ميكنيد  تقريبا هيچ ارتباطي پيدا نميكنيد، 

 اجازه دهيد  به آرامي الگوريتم  آنچه كه دوست داريد و دوست نداريد را شناسايي كند.

hide :در باال سمت راست تبليغ حمايت شده كليك كنيد و گزينه  کردن تبليغات در اينستاگرام

"Hide This." .را انتخاب كنيد 
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 ند دليل اينكه چرا نمي خواهيد آگهي را ببينيد به اشتراك بگذاريد.ازاين به بعد، از شما درخواست ميك

 

همچنين مي توانيد با استفاده از تنظيمات دستگاه خود از شرمشاهده تبليغات  سايت ها و برنامه هاي  

اينستاگرم و فيس بوك خالص شويد. توجه داشته باشيد حتي در صورت رهايي از شر اين نوع از 

 چنان تبليغات اينستاگرام و فيس بوك خود را داريد.تبليغات، شما هم

   محدود کردن تبليغات در iPhone/iPad:  قسمت به"Settings"  رفته و گزينه

"Privacy"  و سپس گزينه"Advertising."  را انتخاب كنيد. از اين به بعد گزينه"Limit 

Ad Tracking" .را انتخاب كنيد 
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  به گزينه  آندرويد:غيرفعال کردن تبليغات در"Google Settings,"  رفته سپس گزينه

"Ads."  را انتخاب كنيد. از اين به بعد، گزينه"Turn off interest-based ads."  را انتخاب

 كنيد.

 

 ( ارسال خصوصی عكس ها به دوستانتان.51

اينستاگرام نيست. مي توانيد به اشتراك گذاري پست ها با فالورها تنها راه اشتراك گذاري عكس ها در 

عكس ها را با فرد بخصوص و يا گروه بخصوصي به اشتراك بگذاريد، نوع اليك ميتواند پيام فيس بوكي 

 و يا متن باشد.

يك دوست ارسال كنيد، يا مي توانيد عكسي را كه قبال به شما به همچنين مي توانيد عكس جديد را 

 پست شده به يك دوست ارسال كنيد.

وقتي در حال ارسال پست جديد هستيد، مي توانيد عكسي را آپلود و آن  خصوصي عكس جديد: ارسال

را از باالي صفحه انتخاب  "Direct"رسيديد، گزينه  "Share to"را ويرايش كنيد. وقتي به صفحه 

رسال كنيد. از اين به بعد، مي توانيد انتخاب كنيد كه عكس را به چه كسي ميخواهيد ارسال كنيد، اين ا
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كليك  "Send"ميتواند فردي، گروه جديد و يا ارسال به گروه هاي موجود باشد. وقتي روي گزينه 

 ميكنيد، شروع به مكالمه مستقيم با اين فرد يا گروه ميكنيد.

 

در هر زمان به طور مستقيم به پيام هايتان دسترسي داشته   mailboxميتوانيد با كليك بر روي آيكون 

 باشيد.

ابتدا، عكس مورد نظر را باز كنيد. اين عكس ميتواند عكس خود  صوصي عكس های موجود:ارسال خ

و  LIKEشما باشد و يا عكس ارسالي ديگران باشد. بعد،روي آيكون فلش منحني در سمت راست 
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زير عكس كليك كنيد. از اين به بعد، ميتوانيد انتخاب كنيد كه عكس را به چه كسي  commentآيكون 

  كليك كنيد. ".Send"ارسال ميكنيد. ميتوانيد اگر دوست داشتيد پيامي اضافه كنيد و سپس روي گزينه 

 

نتي با در مورد ديگر ويژگي هاي  كمتر شناخته شده اينستاگرام چه چيزهاي ميدانيد؟ لطفاآن را طي كام

 ما به اشتراك بگذاريد.

 با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزيز

 كلیک كنید مشاهده و دريافت اطالعات بیشتربرای 
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