
 نستاگرام یا 2021  ت یآپد  یترفندها 

از آنجا که اینستاگرام امروزه یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین شبکه اجتماعی می باشد به 

صورت مداوم در حال تغییر و آپدیت های جدید می باشد از آنجا که این شبکه اجتماعی بسیار 

برای کاربران اینستاگرام   اینستاگرام  جدید   روزرسانیبه هایداشتن از ویژگی  اطالعپرکاربرد است  

 .بسیار حائز اهمیت است 

روزرسانی های بهخواهید ادمین یک پیج فروشی اینستاگرام بشوید آگاهی از ویژگیاگر شما می

جدید اینستاگرام برای شما بسیار اهمیت دارد دانستن ویژگی ها و قابلیت های جدید اینستاگرام 

کنندگان و فالوور شما می نقش بسیار مهمی در جذابیت پیج کاری شما و در نتیجه افزایش دنبال  

 .شود

 

 قرار دادن تم های جدید می باشد  ۲۰۲۱زجمله بروزرسانی جدید اینستاگرام  ا

 دارک   حالت یا تاریکی حالت



اینستاگرام این قابلیت را به کاربران داده است که بتوانند متناسب با موقعیتی که در آن قرار دارند 

  تاریک حالت ای فعال و غیرفعال کردنخود را تغییر میدهند بر اینستاگرام  پیج به

را   Display and brightnessدر آیفون ابتدا به تنظیمات تلفن رفته و گزینه اینستاگرام

 .انتخاب کنید

همینطور برای فعال سازی حالت تاریک اینستاگرام در تلفن های اندروید به تنظیمات تلفن بروید 

 میخواهید دارک تیم را روشن کنید.)حالت تاریک( و تیم را انتخاب کرده و متناسب با تیمی که  

 م اینستاگرا در  ایمیل چک دادن قرار

کردند که در این ایمیل قبال از بسیاری از کالهبرداران ایمیلی را به پیج اینستاگرام شما ارسال می

 شما با وارد کردن رمز عبور وارد شدن داخل ایمیلهای اینستاگرامتان به طور کل اکانت خود را 

 .پاک می کردید

اینستاگرام برای اینکه راه حل مناسبی به کاربران بدهند تا کاربران بتوانند تشخیص بدهند که 

 .ایمیل وارد شده از طرف اینستاگرام اصلی و تقلبی و جعلی می باشد

روز گذشته توسط   ۱۴هایی که طی که این امکان را برای کاربران قرار داد که بتوانند ایمیل

توانند به راحتی از صحت ایمیل دریافتی ام دریافت کردند را ببینند که در این صورت میاینستاگر

 .اطمینان حاصل کنند

 

 



 اینستاگرام  ایمیل سازی فعال

خود بروید و سپس در  اینستاگرام  پروفایل برای فعالسازی چک ایمیل اینستاگرام ابتدا به قسمت

کنید در بخش امنیت اینستاگرام قسمت قسمت تنظیمات پروفایل قسمت امنیت را انتخاب 

روز گذشته   ۱۴هایی که طی  دریافت ایمیل از اینستاگرام را انتخاب کرده و لیست تمامی ایمیل

 .برای شما ارسال شده است را مشاهده کنید

هایی که با این اگر می خواهید از صحت ایمیل ارسال شده به اینستاگرامتان مطمئن شوید ایمیل

تصویر زیر میبینید برای شما ارسال شدند واقعی بوده و از طرف سایت رسمی محتوا که در 

 .اینستاگرام به شماره ارسال شدند

 ببینید  اینستاگرام در  ندارید دوست که هایی پیج کردن محدود

گاهی ممکن است شما یک پیج در اینستاگرام را دوست نداشته باشید و نخواهید هیچ گونه پیام و 

فین اکانت ببینید یکی از راه حل ها محدود کردن پروفایل می باشد شما می توانید یا پستی از طر

بدون آنکه شخص از این قضیه مطلع شود اکانت او را در t restricگزینه با استفاده از

 .اینستاگرام محدود کنید

است محدود   روزرسانی جدیدی را با نام محدود کردن به کاربران ارائه دادهاینستاگرام به تازگی به

های بسیاری دارد به عنوان مثال هنگامی که یک نفر را کردن با بالک کردن پیج اینستاگرام تفاوت

 .شوددر اینستاگرام بالک می کنید فرد متوجه این قضیه می

اما اگر در حالت محدود کردن قرار دهید شخص متوجه این قضیه نخواهد شد و تا ممکن است 

روی پست های اینستاگرام شما کامنت و الیک نیز بگذارد اما فقط خودش بتواند این کامنت را 

 .مشاهده کند 

سمت حال اگر بخواهید کامنتهایی که آن شخص برای شما گذاشته است را ببینید می توانید در ق

 .رفته و کامنتها را انتشار دهید اینستاگرام شده  محدود کامنت های

 

 

 

 



 restrictویژگی و اینستاگرام جدید بروزرسانی از استفاده روش

 

 
 

اگر اکانت مورد نظر شما از قبل برای شما کامنتی گذاشته است می توانید روی کامل تان پیج 

ضربه زده و کامل را انتخاب کنید و بر روی عالمت تعجب ای که درباره صفحه ظاهر خواهد شد 

 .ضربه بزنید و گزینه محدود کردن را انتخاب کنید 

دارد شما می توانید با استفاده از تنظیمات روش دیگری نیز برای محدود کردن پروفایل وجود 

پروفایل به پروفایل خود رفته و در قسمت تنظیمات گزینه حریم شخصی را انتخاب کنید شما می 

توانید هر چند نفر را که دوست دارید به لیست محدود شده های اینستاگرام اضافه کنید بدون 

 .آنکه آنها متوجه بشود این کار را انجام بدهید

 ۲۰۲۱بط های جدید در بروزرسانی جدید اینستاگرام  را

 قابلیت جالب و جدیدی در استوری های اینستاگرام به نام   ۲۰۲۱به روز رسانی جدید اینستاگرام  

on this day  قرار داده است که شما می توانید تمامی اتفاقاتی که سال های گذشته رخ داده

 .اینستاگرام تان به اشتراک بگذاریداست را یادآوری کنید و همین طور در استوری  

یکی دیگر از آپدیت های جدید   ۲۰۲۱همینطور قرار دادن قابلیت راهنما و یا گاید در اینستاگرام  

 .اینستاگرام میباشد


