
 :نحوه تشخیص تبلیغات اینستاگرام

 :پست های تبلیغاتی اینستاگرام دارای ویژگی های متفاوتی هستند همانطور که قبال ذکر شد،

باالی آنها ظاهر می شود. این بدان معناست که اینستاگرام برای نمایش این پست ها به شما پول پرداخت  sponsored کلمه

 .کرده است

. عالوه بر این، اگر منبع پست برای شما این روشی است که می توانید پست های تبلیغاتی اینستاگرام را با آنها شناسایی کنید

 .ناشناخته است، می تواند یک تبلیغ باشد

های معمولی الیک کنید، نظر بدهید، ذخیره کنید یا به اشتراک بگذارید. البته انجام هر ها را مانند پستتوانید این پستمی

 .تید. این کار حذف آنها را بعدا دشوارتر می کندکدام از این موارد نشان می دهد که شما به آنها و محتوا عالقه مند هس

 آیا اپلیکیشنی برای حذف تبلیغات اینستاگرام وجود دارد؟

د ندارد. در واقع هیچ نرم افزاری برای حذف تبلیغات اینستاگرام وجود ندارد، زیرا روش مشخصی برای حذف آنها وجو

 .بنابراین نباید به هر نوع اپلیکیشنی که قصد سوء استفاده از اطالعات شما را دارند اعتماد کنید

به طور خالصه: اینستاگرام با عملکردی که دارد همچنان می تواند یک فید خبری یا آلبوم عکس خوب و مفید باشد. این می 

، افراد یا مؤسساتی که به آنها عالقه دارید، به روز کند، اما شما با تواند شما را در مورد آنچه در حال حاضر با دوستان

استفاده از هر یک از روش های ارائه شده در مقاله می توانید به طور کامل یا جزئی از شر تبلیغات اینستاگرام خالص شوید 

 و دیگر هرگز آزرده نشوید

 پنهان کردن تبلیغات اینستاگرام:

اول از همه باید بگوییم که هیچ دکمه جادویی یا روش خاصی برای حذف پست های تبلیغاتی وجود ندارد. ما باید با 

اینستاگرام مانند یک فرد باهوش رفتار کنیم و به او بفهمانیم که پست های تبلیغاتی او را دوست نداریم. برای انجام این کار، 

 :تاگرام مواجه شدید، آن را به روش زیر مخفی کنیدهر بار که در فید خود با تبلیغات اینس

 .کلیک کنید Hide Ad روی سه نقطه سمت راست باالی پست کلیک کنید. در پاپ آپی که ظاهر می شود، روی

را انتخاب  It’s inappropriate از شما پرسیده می شود که چرا می خواهید این پست را پنهان کنید؟ از بین گزینه ها گزینه

 .این گزینه به اینستاگرام می گوید که این پست تبلیغاتی برای شما مناسب نیست و نمی خواهید آن را ببینید کنید.

 .تکرار این فرآیند برای هر تبلیغ اینستاگرام به میزان قابل توجهی تعداد پست های تبلیغاتی را در فید شما کاهش می دهد

ید. از آنجایی که محتوای آن تبلیغ واقعاً برای شما نامناسب نبود، فقط نمی البته در این زمینه به اینستاگرام دروغ می گوی

 .خواستید آن را ببینید. گزینه های دیگری که می توانید انتخاب کنید عبارتند از: من اغلب آن را می بینم و مرتبط نیست

 گزینه های مختلف برای تبلیغات اینستاگرام

ی کمتر است و فقط به اینستاگرام اطالع می دهید که این پست های تبلیغاتی با زمینه شدت این گزینه ها نسبت به گزینه قبل

های مورد عالقه شما مطابقت ندارد. اینستاگرام با این کار تعداد پست ها را کاهش می دهد و سعی می کند پست هایی را به 

 .شما نشان دهد که با عالیق شما همخوانی بیشتری دارند



تاگرام چگونه عالیق ما را تشخیص می دهد؟ الگوریتم های اینستاگرام هوشمندتر از آن چیزی هستند که شاید بپرسید اینس

فکر می کنیم. آنها می توانند بر اساس نتایج موضوعات مورد عالقه شما، فالوورهای شما و کسانی که دنبال می کنید، تعیین 

 .کنند که کدام پست تبلیغاتی برای شما بهترین است

 

 


