
 چگونه یک حساب کاربری در اینستاگرام مخفی کنیم؟

خواهند اطالعات را فقط با تعداد معینی از برای کسانی که یم ”Private Account“ در این حالت، گزینه

اک بگذارند وجود دارد. دید خود را از دست خواهید داد، اما حریم خصویص را  افراد در اینستاگرام به اشتر

ی یم کن ی شما جلوگتر د. اگر نمایه خود را خصویص به دست خواهید آورد زیرا از تحت تعقیب قرار گرفتر

 .کنید، مردم یم توانند شما را پیدا کنند. با این حال، آنها نیم توانند پست های شما را ببینند

 :اکانت اینستاگرام خود را مخفی کنید

ل  یس به محتوای خود را کنتر سیستم عامل های مختلف برای آن دسته از کاربرانی که یم خواهند. دستر

که چگونه یک حساب کاربری در اینستاگرام را مخفی کنیم بسیار مرتبط است. کامال کنند، این سوال  

 ساده است. شما یم 
ً
عادی است اگرچه این یک فرآیند پیچیده به نظر یم رسد، اما یک عملیات نسبتا

لفن توانید این فرآیند را تکمیل کنید و حساب خود را در اینستاگرام با رایانه شخیص، مک و دستگاه های ت

 .همراه مخفی کنید

 :اکانت خود را خصویص کنید

ی روش مخفی کنید.  ویندوز یا مک این امکان وجود دارد که حساب خود را در ویندوز یا مک به همتر

مراحل خصویص کردن حسابتان در اینجا آمده است: حساب خود را در یک مرورگر وب مانند کروم و 

ه خود بروید. در سمت راست نام خود، روی تنظیمات کلیک سافاری باز کنید، بالفاصله به صفحه نمای

را « حساب خصویص»کنید. در منوی ظاهر شده، حریم خصویص و امنیت را انتخاب کنید. کادر کنار 

 عالمت بزنید

 :اکانت خود را خصویص کنید

 .اندروید فرآیند مخفی کردن اکانت اینستاگرام برای اندروید زمان کیم طول خواهد کشید

( در گوشه سمت راست برن امه را باز کنید و به صفحه پروفایل خود بروید. روی نماد منو )سه خط اففر

ی صفحه( را انتخاب کنید. برای ادامه  باالی صفحه کلیک کنید. در منوی باز شده، تنظیمات )در پایتر

ی اسکرول کنید. در کنار  هید. اگر ، دکمه را به سمت راست حرکت د«حساب خصویص»لیست را به پایتر

 .دکمه رنگ خود را به آنی تغیتر دهد، حساب با موفقیت مخفی یم شود

 :خصویص کنید ios حساب کاربری خود رادر

یس به iOS اینستاگرام خود را در هانی که اکانت شما را دنبال انتشارات را به پروفایل مخفی کنید و دستر

به بزنید. برای نیم کنند ممنوع کنید. روی نماد چرخ دنده واقع در صفحه پروفایل اینستاگرام خود ضی

 .ادامه بخش حساب را انتخاب کنید

یص را حرکت دهید تا حسابتان پنهان شود. تغیتر تنظیمات حریم خصو « حساب خصویص»نوار لغزنده 

 برای همه سیستم عامل ها یکسان است. اصول اصیل 
ً
فعال کردن حریم خصویص در اینستاگرام تقریبا غتر



یکسان است، اما ممکن است مجبور شوید اقدامات متفاونر انجام دهید. هنگایم که حساب خود را 

یس خوا هند خصویص یم کنید، فقط افراد تایید شده به نمایش مشخصات شما در شکل بهینه دستر

 .داشت

 

 :ای مخفی کردن یا باز کردن حساب شما وجود نداردهیچ محدودینر بر 

ای از سوی توانید این مراحل را در هر زمانی که بخواهید دوباره انجام دهید.و با هیچ عارضهبنابراین، یم

اینستاگرام برای سوء استفاده از تنظیمات آن مواجه نخواهید شد. فراموش نکنید که برخی از ابزارهای 

های منتشر شده توسط  API ستاگرام روی عکس های پروفایل کار نیم کنند زیراطراخ شده برای این

 .اینستاگرام برای توسعه دهندگان به درسنر برای حساب های خصویص کار نیم کنند

 


