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قبلی  خدمات سایت دیحی ممبر

 

 

 

 

مخفی کردن استوری از برخی مخاطبان

5/5 - (2 امتیاز)

یکی از محبوب ترین قابلیت های اینستاگرام که از سوی کاربران با
استقبال فراوانی مواجه شده،  Story است. به دلیل این که استوری در

رشد کسب و کارهای مختلف نقش مهمی ایفا می کند،
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اگر بازدید استوری پیجتان پا�ن است و برایتان ویو استوری ارزش
باالیی دارد با خرید بازدید استوری اینستاگرام ویو استوری پیجتان را

باال ببرید تا به فروش باال برسید.

معموالً صاحبان اکانت های تجاری این ابزار را برای معرفی محصوالت و

خدمات خود به کار می برند. حتی عده ای از افراد لینک فروشگاه
اینترنتی خود را نیز در صفحه Story قرار می دهند، تا فرایند خرید را

برای مشتریان آسان نمایند.

ازاین رو آشنایی با تکنیک های استفاده از این قابلیت اهمیت فراوانی
دارد. یکی از ترفندهایی که قطعًا به کار شما می آید، مخفی کردن

استوری اینستاگرام است که در این مقاله مفصل به آن پرداخته ایم.

استوری اینستاگرام چیست؟

Story اینستاگرام یکی از امکانات فوق العاده جذاب این اپلیکیشن

محسوب می شود. آمارها نشان داده است که استوری ها ۸۰ برابر بیشتر
از پست های معمولی توسط کاربران مشاهده می شوند.

اغلب مجموعه ای از عکس ها و فیلم ها توسط این ابزار برای کاربران به
اشتراک گذاشته می شود که تاریخ انقضای آن ۲۴ ساعت است. این
امکان برای کاربران فراهم شده است که بتوانند افکت های جالب و

شکلک های مختلف را نیز روی مطالب بیندازند و نظر کاربران را جلب
نمایند. 

زمانی که اقدام به انتشار Story می کنید، این مطالب دقیقًا در قسمت
باالی فید اینستاگرام برای فالوورهای شما نمایش داده می شود. به
کمک این قابلیت جذاب و پرطرفدار می توانید رابطه نزدیک تری با

مخاطبان خود داشته باشید و آن ها را بیشتر با محصوالت و برند خود
آشنا نما�د.
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آشنایی با قابلیت مخفی کردن استوری اینستاگرام

از آنجا که اینستاگرام در بین کاربران محبوبیت فراوانی دارد، طراحان
این پلتفرم تالش می کنند که پیوسته امکانات جدیدی را به اپلیکیشن

اضافه کنند. در آپدیت های جدید، امکان مخفی کردن استوری
اینستاگرام در اختیار کاربران قرار گرفته است. این ویژگی پرطرفدار به

نام hide your story نشان داده می شود که از طریق آن قادر خواهید
بود، دسترسی یک سری از افراد را به  Story مسدود کنید.

همان طور که می دانید زمانی که یک استوری جدید را در پیج

اینستاگرام خود به اشتراک می گذارید، تمام فالوورهای شما می توانند
آن را ببینند. بعضی مواقع نمی خواهید که مطلب مورد نظر به یک یا

تعدادی از کاربران نشان داده شود.

در این شرایط ابزار هاید کردن به کمک شما می آید و کمک می کند که
تصاویر یا فیلم ها برای   کاربر نشان داده نشود. در واقع با استفاده از

هاید کردن دیگر نیازی به بالک کردن فرد نخواهید داشت. به همین
دلیل این ویژگی طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

آموزش پنهان کردن استوری اینستاگرام

به طور کلی دو روش عمده برای مخفی کردن استوری اینستاگرام وجود
دارد که در ادامه بحث بیان می گردند.

روش اول: پنهان کردن استوری توسط پروفایل مخاطب

مورد نظر

گاهی اوقات به دالیلی مجبور می شوید که Story اینستاگرام خود را از

شخص خاصی پنهان کنید. در چنین مواردی هاید کردن Story از
طریق پروفایل بهترین گزینه است. نحوه انجام کار در سیستم عامل های
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اندروید و آیفون به یک شکل است و کافیست که مراحل زیر را به دقت
انجام دهید:

1)    وارد پروفایل مخاطب مورد نظر خود شوید و روی آیکون سه نقطه
که در باالی صفحه و سمت راست قرار گرفته است، ضربه بزنید.

2)    سپس گزینه Hide Your Story را برگزینید.

روش دوم: مخفی کردن استوری توسط پروفایل خودتان

هاید کردن Story یا همان مخفی کردن آن از طریق پروفایل
اینستاگرام خودتان هنگامی کاربرد دارد که بخواهید مطالب را از دید
تعداد زیادی از مخاطبان پنهان کنید. در چنین شرایطی به منظور هاید

کردن مراحل زیر را انجام دهید:

1.     در گام اول الزم است که وارد پروفایل اینستاگرام خود شوید و

آیکون سه نقطه که در باالی صفحه و در سمت راست وجود دارد،
انتخاب نما�د. دقت داشته باشید که در گوشی هایی با سیستم عامل

ios این آیکون به شکل یک چرخ دنده وجود دارد.
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2.     اکنون منوی تنظیمات به شما نشان داده می شود. در لیست
Hide را برگزینید. سپس روی Story Settings ظاهر شده، گزینه

Story From کلیک کنید.

3.     پس از این مرحله لیستی از تمام دنبال کنندگان ظاهر می گردد که

یک دایره در کنار اسم هر کدام از آن ها وجود دارد. روی هر یک از این
دایره ها که ضربه بزنید، فعال شده و استوری از دید آن شخص خاص

پنهان می گردد.

4.     در آخر کار نیز روی گزینه Done کلیک کنید، تا کلیه تغ�رات
اعمال شوند.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ

https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/shop/affiliate-marketing/


10/13/22, 12:51 PM (مخفی کردن استوری از برخی مخاطبان (آماده انتشار

https://www.digi-members.com/?p=117380&preview=true 6/10

چگونه استوری هاید شده را به حالت اول برگردانید؟

چنانچه بعد از مخفی کردن استوری اینستاگرام از این کار پشیمان
شوید و بخواهید تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید، کافیست که

Unhide مراحل ذکر شده در باال را تکرار کنید. در نهایت نیز روی گزینه
Your Story  ضربه بزنید، تا کاربر مورد نظر بتوانند به راحتی استوری

شما را مشاهده نماید.

چطور نمایش استوری دیگران را برای خود غیر فعال

نما�د؟

در اینستاگرام متاسفانه ابزاری برای عدم نمایش Story سایر کاربران

وجود ندارد، بلکه تنها می توانید استوری هایی را که مایل به دیدن آن ها
نیستید، کم رنگ کنید. ابزاری که به این منظور مورد استفاده قرار
می گیرد، Mute است. چنانچه قابلیت Mute را برای اکانت خاصی

فعال نما�د، استوری های این فرد به صورت کم رنگ در قسمت باالی
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صفحه نمایش داده می شود. بنابراین قادرید این موارد را شناسایی
کرده و آن ها را نگاه نکنید.

فرض کنید که می خواهید استوری فردی به اسم melco نشان داده
نشود، در این حالت برای انتقال دادن مطالب اشتراک گذاشته شده

توسط کاربر به بخش Mute این مراحل را طی کنید:

·        نخست در منوی باالی صفحه آیکون استوری کاربر مورد نظر را
پیدا کنید و با انگشت خود آن را لمس کرده و نگه دارید، تا یک لیست

نمایش داده شود.

·        در منوی ظاهر شده گزینه Mute melvco’s Story را برگزینید،

تا فیلم یا تصاویر منتشر شده کم رنگ گردد.

 چنانچه تصمیم خود را عوض کنید و دوست داشته باشید که
Unmute استوری های این فرد خاص را ببینید، با انتخاب گزینه

Story می توانید تمام تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید.

نتیجه گیری
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

یکی از قابلیت های منحصر به فرد و جالب اینستاگرام، اشتراک گذاری
استوری است. به کمک این ویژگی افراد می توانند پست های خود را به

مدت ۲۴ ساعت برای فالورها به نمایش بگذارند.

گاهی اوقات تصمیم می گیرید که Story را از دید تعدادی از کاربران

پنهان کنید. به همین منظور توسعه دهندگان این اپلیکیشن محبوب
یک ویژگی به نام مخفی کردن استوری اینستاگرام را طراحی کرده اند. از
طریق هاید کردن این امکان را دارید که دسترسی یک یا تعدادی از

مخاطبان را به استوری های ۲۴ ساعته خود محدود نما�د.
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