
 چگونه بفهمیم چه کسی در اینستاگرام آنالین است؟)آنالین بودن در اینستاگرام(

 جدید اینستاگرام فقط برای کاربرانی کار یم کند که از آخرین نسخه اینستاگرام استفاده یم کنند. 
ی

این ویژگ

ی قدم برای تشخیص وضعیت آنالین اینستاگرام، به روز رسانی اینستاگرام است. اکنون که  بنابراین اولی 

توانید وضعیت آنالین کاربرانی که با اینستاگرام خود را به روز کردید، به دایرکتوری های خود بروید. یم 

آنها صحبت کرده اید و آخرین باری که آنالین بوده اند را مشاهده کنید. در برخی از نسخه های 

ی مشاهده کنید  .اینستاگرام، ممکن است در کنار نام افرادی که آنالین هستند، چراغ سب 

 

  

ها به چه معنا هستند؟ام ا این اعداد و کاراکبر  

“Active 23m ago” = دقیقه پیش بود 23آخرین وضعیت آنالین   

“Active 1h ago” = ساعت پیش بود 1آخرین وضعیت آنالین   

“Active now”= کاربر اکنون آنالین است 

نطور که در تصویر زیر نکته اصیل این موضوع، تمایز آخرین وضعیت آنالین و زمان آخرین پیام است. هما

5زیر عکس کاربر نوشته نشده است و عبارت  Active نشان داده شده است، کلمه h  آخرین زمان آنالین

ساعت پیش رد و بدل شده است. در واقع، تشخیص  5بودن را نشان نیم دهد. اما یعنی آخرین پیام 

دی به شما خواهیم گفت که حضور آنالین اینستاگرام در مورد این شخص ممکن نیست. در قسمت بع

 .چرا اطالعات برخی افراد در قسمت پیام دایرکت شما در این فرم نمایش داده یم شود

 چگونه فعالیت خود را در اینستاگرام مخفی کنیم؟

ی افرادی عالقه ای به این  شاید شما از آن دسته افرادی باشید که تماییل به دور زدن دیگران ندارید! چنی 

ی دخالت کند. البته تشخیص وضعیت آنالین در اینستاگرام نباید برای همه مهم  ندارند که کیس در آنها نب 



باشد. خییل ها هستند که دوست ندارند ساعات آنالین و آفالین خود را برای دیگران به اینستاگرام نشان 

ی دلیل اینستاگرام یک راه حل ساده برای شما آماده کرده است: مخفی کردن وضعیت  دهند. به همی 

 .آنالین اینستاگرام

اگر آخرین وضعیت بازدید از اینستاگرام کاربر برای شما نمایش داده نشد، آن کاربر گزینه نمایش حضور 

فعال کرده است. اگر یم خواهید این کار را انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید  :آنالین در اینستاگرام را غب 

 به تنظیمات اینستاگرام بروید -1

نقطه کلیک کنید و به تنظیمات اینستاگرام بروید. در این قسمت یم توانید آخرین  3تدا بر روی آیکون اب

وضعیت حضور آنالین خود را مخفی کنید. به خاطر داشته باشید که در تنظیمات، یم توانید تمام 

ل کنید و هر تنظیمات را بر اساس نظرات شخیص خود تغیب    دهید. قسمت های اینستاگرام را کنبر

تنظیمات اینستاگرام در نگاه اول ممکن است پیچیده به نظر برسد. اما اگر یک بار و برای همیشه بدانید 

ین شکل ممکن یم کند. دوسنر داشتم که  که هر گزینه چه کاری انجام یم دهد، اینستاگرام شما را به بهبر

تواند کامنت های قسمت تنظیمات  بعد از دو سال عضویت در اینستاگرام، تازه متوجه شده بود که یم

اینستاگرام را از کلمات کثیف فیلبر کند. پیشنهاد یم کنم مقاله تنظیمات اینستاگرام ما را بخوانید تا همه 

ی را در مورد تنظیمات اینستاگرام بدانید  .چب 

 را انتخاب کنید Activity وضعیت -2

3- Show Activity Status را خاموش کنید 

 

توان از وضعیت حضور کنید، دیگر برای هر یک از فالوورهای شما نیموقنر این گزینه را خاموش یم

ا پنهان کنید، آنالین شما در اینستاگرام مطلع شد. توجه داشته باشید که اگر حضور آنالین خود ر 

ی از شما پنهان یم کند. اگر این گزینه را خاموش کنید، دیگر نیم  اینستاگرام وضعیت آنالین دیگران را نب 

 .توانید متوجه شوید چه کسانی در اینستاگرام آنالین هستند



 

 


