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 Hide story هاید استوری اینستاگرام چیست؟ راهنما تصویری

؟ چه روش هایی برای وارد و خارج کردن افراد در »هاید استوری اینستاگرام«  هاید استوری یعنی چی 
های ویژگی  با  و  بدانید  را  ها  سوال  این  پاسخ  تا  دارید  تمایل  اگر  دارد؟   شبکه  Hide story وجود 

Instagram  در   کسب و کار اینترنتی   بیشتر آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید چرا که اگر
اینستاگرام دارید، این مقاله به کارتان می آید. در این مقاله خواهید خواند که هاید استوری در اینستاگرام  

ترفندی آموزش می دهیم تا    چیست، چه می شود که یک فرد وارد لیست هاید می شود. همچنین به شما
کردن   Unhide و Hide در آخر نیز روش های  .یدشدنتان توسط کاربران دیگر بشوید بتوانید متوجه ها

 .استوری را به شما آموزش می دهیم 

 هاید استوری در اینستاگرام چیست؟ 

یکی از امکانات مهم و جدید شبکه اجتماعی اینستاگرام محسوب می شود   (Hide story) «هاید استوری»
بیشتر برای اکانت های   Hide story .ی ها از دیگران استفاده می گردد که از آن برای پنهان کردن استور 

شخصی کاربرد دارد و معموالً اکانت های تجاری و کسب و کار کمتر از آن استفاده می کنند، زیرا آن ها  
 .، به بازدید و ویو بیشتر نیاز دارند کسب درآمد از اینستاگرام برای بهبود 

 دالیل ورود افراد به هاید استوری 

وجود دارد که برخی از مهم   Hide story معموالً دالیل و علت های مختلفی برای ورود افراد به قسمت 
 :ترین آن ها عبارتند از 

 شخصی بودن عکس ها  •
 ای قبل ریپالی کردن متعدد استوری ه •
 خانوادگی بودن عکس ها  •
 ایجاد مزاحمت برای صاحب اکانت  •

اگر به هر دلیل دوست ندارید که عده ای استوری های شما را ببینند، الزم نیست حتماً آن ها را بالک کنید؛  
، استوری های خود را از آن  Hide و فعال کردن گزینه   تنظیمات اینستاگرام  بلکه می توانید با ورود به 

، کامالً باز است؛ به طوری که هر زمان  Hide نهان کنید. دست شما برای محدود کردن در تنظیمات افراد پ
 .که دوست داشتید می توانید اکانت های مشخصی را وارد این لیست کنید و یا از آن خارج نمایید 

 از کجا هاید استوری شدن را بفهمیم؟ 

د پنهان کند، نمی توانید استوری های او را ببینید  خو Story اگر هر اکانتی به هر دلیل شما را از قسمت 
و جوابی برای آن بفرستید. از طرفی حتی امکان مشاهده هایالیت ها نیز در صفحه اصلی اکانت وجود  

 توانستید هایالیت ها را ببینید اما االن قادر به انجام آن نیستید، باید بدانید که در لیست  ندارد. اگر قبال می 
Hide اکانت های عمومی و پابلیک، به ندرت از قابلیت  ت قرار گرفته اید.  آن اکان Hide   استفاده می کنند

 .قض است مورد نظر آن ها، کامالً در تنا افزایش تعامل اینستاگرام  زیرا این کار با 

 Close friend و  Hide تفاوت
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استوری های کلوز فرند که نوار سبز دارند، صرفاً برای افراد مشخصی قابل مشاهده می باشند که صاحب  
، فالوورهای  Story ، آن ها را تعیین می کند. در این نوع Close friend اکانت با ورود به قسمت تنظیمات 

کنید، آن   Hide شده را ببینند. اما اگر اکانت هایی را وارد قسمت عادی، نمی توانند عکس یا متن استوری  
 .ها اصال نمی توانند هیچ نوع از استوری های شما اعم از معمولی یا کلوز فرند را مشاهده کنند 

 .را با یک کلیک مشاهده کنید  الیک استوری اینستاگرام آموزش جامع 

 روش های هاید استوری اینستاگرام

روش های مختلفی وجود دارد که نتایج همه آن ها یکسان   Instagram استوری در شبکهبرای هاید کردن  
 .است. در ادامه قصد داریم تا به بررسی دقیق این تکنیک ها بپردازیم

 ورود به اکانت کاربران مورد نظر 

 گزینه   ، ورود به اکانت کاربران مدنظر و پیدا کردن Story یکی از آسان ترین روش ها برای پنهان کردن 
Hide   است. این روش معموالً وقتی تعداد اکانت های کمی برای هاید کردن مورد نظر باشد، بیشتر استفاده

می شود. بدین منظور باید نام کاربری هر شخص را در قسمت جستجو وارد کرده و وارد صفحه پروفایل  
 .یمات شوید نقطه بزنید تا وارد تنظ  3آن شوید. در گوشه باال سمت راست روی عالمت 

یکی از آپشن های ظاهر شده است که باید آن را فعال نمایید. پس از فعال   Hide your story گزینه 
سازی این گزینه، اکانت مورد نظر دیگر نمی تواند هرگونه عکس، ویدئو و یا حتی الیو که شما در قسمت  

 .دهید، مشاهده کند  استوری اکانت خود قرار می
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 انتخاب از لیست بازدیدکنندگان  

است. بدین منظور    ، ورود به لیست بازدیدکنندگان استوری Story دیگر برای پنهان کردن   یک روش آسان 
بعد از مشاهده لیست، هر اکانتی که قصد هاید کردن خود برای آن را دارید انتخاب نمایید و بر روی گزینه  

 ینه هایسه نقطه کنار آن بزنید. در این حالت یک پنجره کوچک برای شما باز خواهد شد که شامل گز
View profile  ،Hide story  ،block و Remove follower  است. با انتخاب گزینه Hide story  ،

 .شما نخواهد بود  Story اکانت انتخاب شده دیگر قادر به مشاهده
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 هاید استوری با تنظیمات صفحه شخصی 

در صفحه شخصی    تنظیمات استوری اینستاگرام  ، ورود بهStory متداول ترین راه برای مخفی کردن 
را برای آن   Hide است. در این حالت شما می توانید یک یا چند اکانت مشخص را انتخاب نمایید و گزینه

 .ها فعال سازید 

بدین منظور ابتدا باید وارد صفحه شخصی خود شوید و در گوشه سمت راست باالی صفحه، آیون سه خط   
 .موازی را انتخاب نمایید 

 Setting گزینه های متعددی پیش روی شما خواهد بود که باید گزینه تنظیمات یا با انتخاب این آیکون،   
 .را انتخاب نمایید 
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خود وارد شوید. در این حالت آپشن های مختلفی ارائه می  یا حریم شخصی  Privacy در ادامه به قسمت 
 .کلیک کنید  Story شوند که باید بر روی گزینه
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 Hide ،Close friend   ،Reply  ،Save ربوط به استوری اعم ازدر صفحه باز شده، تمام تنظیمات م 
 .و... قابل مشاهده است 
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، می توانید هر اکانتی که در بخش فالوورهای شما است را انتخاب نمایید و تیک  Hide با ورود به قسمت 
شما را ببینند. اگر پیدا کردن اکانت ها   Story آن را بزنید. در این صورت آن اکانت ها دیگر نمی توانند 

 .برایتان سخت است، می توانید نام کاربری آن ها را در قسمت جستجو بزنید تا ساده تر پیدا شوند 

 روش های آن هاید استوری اینستاگرام 

، به هیچ عنوان دشوار نیست و تکنیک های مختلفی برای آن وجود  اینستاگرام  هاید استوری  رفع مشکل 
 .رد. در ادامه به بررسی مهم ترین آن ها می پردازیمدا

 ورود به اکانت شخصی خود

را طی کنید و این بار    هاید استوری  برای این تکنیک باید همان مراحل طی شده در قسمت سوم روش های
می  تیک هر اکانت را بردارید. با انجام این کار، تنظیمات به طور خودکار ذخیره می شوند و آن اکانت ها  

 .شما را ببیند  Story توانند الیو و 

الگوریتم    برای هر کاربری قابل مشاهده است. در حقیقت   Publicپست و استوری در اکانت های عمومی یا
د که افزایش تعداد بازدیدکنندگان، موجب باال رفتن میزان  به گونه ای می باش اینستاگرام برای استوری

و ترند شدن و به اکسپلور رفتن آن تأثیر مثبتی   Search ایمپرشن می شود که بر ورود اکانت در قسمت 
شما را ببینند، می توانید   Story دارد. با این حال اگر نمی خواهید حساب های کاربری فیک یا معمولی

 .مل کنید و یا آن ها را بالک کنید طبق روش گفته شده ع

 آن هاید استوری با ورود به اکانت مورد نظر 

کنید، می توانید به صفحه اصلی آن   Unhide اگر به هر دلیل قصد دارید تعداد اندکی حساب کاربری را
را لمس کنید تا از   Unhide your story اکانت ها بروید و بر روی آیکون سه نقطه بزنید. سپس گزینه 

 Instagram این به بعد حساب های مد نظر بتوانند فعالیت شما را بیشتر ببینند. توجه داشته باشید که 
قرار نداده و شما می توانید به دفعات متوالی از این امکانات استفاده   Unhide و یا  Hideمحدودیتی برای 

 .نمایید 
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کاربرد دارد و معموالً حساب های عمومی و بیزینس   Private روش ذکر شده بیشتر برای حساب های
 .که به دنبال کسب درآمد از این شبکه جذاب هستند، از آن استفاده نمی کنند 

 جمع بندی 

تا به پرسش »هاید استوری یعنی چی« به طور کامل پاسخ داده شود و روش های  در این مقاله تالش شد 
غیر فعال سازی آن بیان گردد. با استفاده از این تکنیک ها می توانید به    اینستاگرام  هاید استوری   مختلف
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قرار دهید. اگر شما هم راهی برای هاید کردن   Hide ری که بخواهید را در قسمت سادگی هر حساب کارب
 !افراد در استوری بغیر از راه های معرفی شده در این مقاله می شناسید به ما معرفی کنید 
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