ﺑﻼک ﺷﺪن در واﺗﺲاپ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در واﺗﺲاپ ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ

وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﺗﺲاپ ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﺒﺮ .ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روشﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻼک ﺷﺪن در واﺗﺲاپ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﺗﺲاپ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSاﺳﺖ.
واﺗﺲاپ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از واﺗﺲاپ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ).ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را روی ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و آﯾﮑﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ واﺗﺲاپ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﭘﯿﺎمرﺳﺎن واﺗﺲاپ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻼک ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ،ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻼک ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ را در واﺗﺲاپ ﺑﻼک ﮐﺮد ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮﯾﻢ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در واﺗﺲاپ ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮﭼﻪ روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ را در واﺗﺲاپ ﺑﻼک ﮐﺮده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ .در
اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 .۱اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪهاﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﺧﺮﯾﻦ زﻣﺎن ورود
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺗﺲاپ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

 .۲ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در واﺗﺲاپ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد در
ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﮑﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺎم از ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﺷﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ( .ﯾﮏ ﺗﯿﮏ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮور
واﺗﺲاپ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺗﯿﮏ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ .دو ﺗﯿﮏ
آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻼک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ وی ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﺪ.

 .۳ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﭘﺲ از اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد در واﺗﺲاپ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻼک ﻧﺸﺪهاﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺻﺪای
ﺑﻮق ﺧﻮردن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
 .۴ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه در واﺗﺲاپ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎده در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﻢ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪی ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺌﻤﻦﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮا داﻧﺴﺘﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
واﺗﺲاپ ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه در واﺗﺲاپ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﮔﺮوه را ﻧﺪارﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻼک ﺷﺪهاﯾﺪ.
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