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مخفی کردن عکس هایی که شما در آن تگ

هستید در اینستاگرام
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این امکان برای کاربران اینستاگرام فراهم شده است که بتوانند افراد
دیگر را در استوری، پست و غیره تگ کنند.  اگر دوست ندارید که کسی
شما را منشن کند، می توانید شخص مورد نظر را بالک نما�د. البته
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روش های دیگری نیز وجود دارند که به کمک آن میتوانید مخفی کردن
عکس هایی که در تگ آن هستید، را به سهولت انجام دهید.

مفهوم تگ کردن در اینستاگرام

به طور کلی به برچسب زدن آی دی اکانت سایر کاربران در بخش های

مختلف اینستاگرام تگ کردن گفته می شود. این عملیات می تواند در
قسمت های گوناگونی نظیر پست، استوری، کامنت و غیره صورت
پذیرد. این قابلیت یک روش بسیار کاربردی است که به کمک آن

می توانید استوری یا پست مورد نظر خود را با دوستان و فالوورهای
خود به اشتراک بگذارید.

روند tag کردن به این صورت انجام می شود که کاراکتر @ را قبل از نام
کاربری اکانت شخص قرار می دهید. به این ترتیب توجه کاربر را به

پست جلب کرده و مطلب را با وی به اشتراک می گذارید.

انواع روش های تگ کردن در اینستاگرام

 قبل از این که در مورد مخفی کردن عکس هایی که در تگ آن هستید،

صحبت کنیم، الزم است که با انواع روش های منشن کردن در
اینستاگرام آشنا شوید. راه کارهای  tag کردن سایر کاربران در این شبکه

اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

1-تگ کردن کاربران در پست اینستاگرام

یکی از روش های رایج این است که سایر افراد را در پست های

اینستاگرام منشن کنید. این پست می تواند ویدئویی و یا تصویری
باشد. مثالً اگر مایل باشید یک عکس خاص را برای گروهی از افراد به

tag اشتراک بگذارید، کافیست که کاربران دلخواه خود را روی عکس
کنید. در این حالت تمام اکانت هایی که در پست مورد نظر منشن
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شده اند، متوجه این موضوع شده و می توانند تصویر را مشاهده
نمایند.

با تگ کردن عکس یک آیکون آدمک روی آن نشان داده می شود.
بنابراین سایر کاربران نیز می توانند این آیکون را انتخاب کرده و نام

تمام افرادی را که منشن شده اند، ببینند. همچنین قادرند با ضربه زدن
روی نام اکانت افراد وارد حساب کاربری آن ها شوند.

2-تگ کردن مخاطبان در استوری اینستاگرام

قابلیت tag افراد در استوری اینستاگرام یکی از امکاناتی است که
توسط طراحان این اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار داده شده است.

این روش در مواردی کاربرد دارد که بخواهید یک شخص خاص را که در
عکس حضور دارد، به سایر افراد معرفی کنید و یا این که از او قدردانی

نما�د.

3-منشن کردن کاربران در بیو اینستاگرام

در صورت تمایل می توانید هر کس را که بخواهید، در بخش بیو

اینستاگرام منشن کنید. اگر صاحب یک اکانت تجاری هستید، توصیه
می کنیم که از این روش بهره گرفته و پیج خود را به افراد دیگر معرفی

نما�د.

tag و منشن کردن در اینستاگرام مشابه هم هستند. البته تگ کردن
زمانی کاربرد دارد که بخواهید توجه کاربر را به یک عکس جلب کنید؛ در

حالی که منشن اغلب برای کامنت و استوری به کار برده می شود. برای
این که بتوانید به فرد خاصی در کامنت یا استوری خود اشاره کنید،

می توانید نام او را منشن نما�د.

آیا سایر کاربران می توانند عکس هایی که در آن تگ

شده اید، را ببینند؟



به طور کلی هر کاربری که بتواند پروفایل شخصی که شما را به عکس
خود تگ کرده مشاهده کند، به راحتی تمام تصاویر تگ شده را می بیند.

البته الزم به ذکر است که اگر حساب کاربری شما خصوصی باشد، هیچ 
کس نمی تواند محتوای پیج را مشاهده کند.

حال اگر اکانت کسی که شما را در عکس خود tag کرده در حالت
عمومی یا Public تنظیم شده باشد، تمام فالوورهای او قادرند اکانت
تگ شده شما به آن عکس را به راحتی ببینند و در صورتی که روی

آیکون تگ کلیک کنند، به سهولت به پیج اینستاگرام شما هدایت
می شوند. به همین دلیل اینستاگرام این امکان را  فراهم کرده است که

بتوانید با مخفی کردن عکس هایی که در تگ آن هستید، کاری کنید که
این تصاویر به هیچ کس نشان داده نشود.
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چگونه عکس های تگ شده در پروفایل اینستاگرام

را پنهان کنید؟

زمانی که در یک پست تگ می شوید، در قسمت پروفایل نمایش داده
می شود و تمام مخاطبان شما آن را مشاهده می کنند. بنابراین

می توانید با استفاده از مراحل زیر عکس های tag شده را پنهان نما�د:

1-برنامه اینستاگرام را باز کنید و روی آیکون مربوط به پروفایل که در

گوشه سمت راست وجود دارد، ضربه بزنید. این آیکون به شکل سه خط
می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

2-در مرحله بعد گزینه Settings را برگزینید.

3-سپس در صفحه نشان داده شده گزینه Photos of You را انتخاب
کنید.

4-در مرحله بعد به صفحه ای هدایت می شوید که باید روی گزینه

Hide from My Profile کلیک کنید.  سپس دکمه Done را انتخاب
نما�د.



5-در گام بعدی پست مورد نظر را برگزینید و روی گزینه Hide ضربه
بزنید.

6-اکنون از شما خواسته می شود که اطمینان خود را برای پنهان کردن
عکس اعالم کنید. پس الزم است که گزینه Hide From Profile را

انتخاب نما�د. با سپری کردن این مراحل، فرآیند مخفی کردن
عکس هایی که در تگ آن هستید، انجام می شود.

تک گردن و مزایای آن

منشن کردن افراد مختلف یک استراتژی عالی برای بهبود تعامل پیج
اینستاگرام محسوب می شود. اما بعضی از کاربران به خاطر این که
tag .به عنوان اسپم شناخته نشوند، اغلب این کار را انجام نمی دهند

کردن مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر
اشاره کرد:

1)    تگ کردن کاربرانی که در حوزه کاریتان فعالیت دارند، باعث اعتبار
بخشیدن به بیزینس شما می گردد. در این حالت دنبال کنندگان به
خوبی متوجه می شوند که با چه برندهایی کار می کنید و بیشتر به پیج

اعتماد می کنند.



2)    این امر منجر به برقراری روابط بهتر با شرکت هایی می شود که با
آن ها همکاری دارید. برای مثال با منشن کردن برند یک شرکت خاص

می توانید رابطه خود را با آنها بهبود ببخشید.

3)    با منشن کردن صاحبان مشاغل مختلف، برای فالوورهای خود

شفاف  سازی می کنید. با این کار مخاطبان می فهمند که با کدام شرکت
در حال همکاری هستید و در مورد محصوالت کدام برند صحبت

می کنید.

نحوه حذف کردن پست های تگ شده در

اینستاگرام

نتیجه گیری
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

منشن کردن یکی از قابلیت های مفید و کاربردی اینستاگرام است که
نقش بسیار زیادی در توسعه کسب و کار شما ایفا می کند. حال مواردی

پیش می آید که دوست ندارید شخص خاصی شما را tag کند. در
چنین مواردی می توانید با مخفی کردن عکس هایی که در تگ آن

هستید، کاری کنید که دیگران متوجه نشوند توسط آن کاربر منشن
شده اید. دیجی ممبر بهترین و کامل ترین سایت خرید خدمات شبکه
های اجتماعی می باشد شما با خرید بازدید پست و استوری

اینستاگرام میتوانید پست های خود را وارد اکسپلور کنید.

منبع مقاله

سواالت پرتکرار در رابطه با مخفی کردن عکس هایی که

شما در آن تگ هستید

 
برای خواندن مقاله به صورت افالین PDF را دانلود کنید

ایا میتوانیم پست های خود را از برخی کاربران مخفی کنیم؟ +

معنی و مفهوم مخفی کردن تگ یعنی چی؟ +

چگونه میتوانم تگ مخفی انجام دهم؟ +
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