روش ﺗﺸﺨﯿــــﺺ ﺑﻼک ﺷــــﺪن در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
روش ﺗﺸﺨﯿــــﺺ ﺑﻼک ﺷــــﺪن در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻼک ﺷﺪن در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﻓﺮاد اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی در  Instagramﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وی را
ﺑﻼک ﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را
ﺑﻼک ﮐﺮده اﺳﺖ؟
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻼک ﺷﺪن وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
روش ﺳﺎده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻼک ﺷﺪن در اﯾﻨﺴﺘﺎ:
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آن را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ وی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺬف ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ وی
را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﺧﻮد ﭘﺴﺖﻫﺎ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻼک ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ وی ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

روش ﺗﺸﺨﯿــﺺ ﺑﻼک
در
ﺷـــــــﺪن
اﯾﻨﺴــــﺘﺎﮔﺮام
ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻤﻠﻪای ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ This Account is
 ،Privateﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی از ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻓﺎﻟﻮ
ﮐﺮدن ،ﭘﺴﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻮریﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﻮزش

رﻓﻊ

ﺑﻼک

در اﯾﻨﺴﺘﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺳﺮ
زدهاﯾﺪ و ﭘﺴﺖﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آن
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وی را  Followﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ روی دﮐﻤﻪی ﻓﺎﻟﻮ ﺗﭗ
ﮐﺮدﯾﺪ و اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد ،ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﺪ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻼک ﺷﺪن را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﻼک اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺑﻼک ﮐﺮدن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ
اﻓﺮاد ﺑﻼکﺷﺪه در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ:
روش ﻫﺎی رﻓﻊ ﺑﻼک ﮐﺮدن و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺮاد ﺑﻼک ﺷﺪه
ﻣﻨﺒﻊit-pant.it:
✳اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ:
آﻣﻮزش اﻓﺰاﯾﺶ راﯾﮕﺎن ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

