
 اینستاگرام وب چگونه است؟ 

اینستاگرام وب یکی از قابلیت های این شبکه اجتماعی محبوب است که بسیار کاربردی بوده و 

 .کاربران زیادی از آن استقبال کرده اند

از این رو اگر شما هم می خواهید از نسخه وب اینستاگرام استفاده کنید؛ با آموزش اینستاگرام وب 

 طریق   از  و   کنید  استفاده  اینستاگرام  قابلیت  این  از  بتوانید  راحتی  و   سادگی   باشید؛ تا بهما همراه  

اشید و همچنین از قابلیت پست ب  داشته  دسترسی  اینستاگرام  در   خود   کاربری  حساب  به   دسکتاپ

 .گذاری نسخه تحت وب اینستاگرام استفاده کنید

 اینستاگرام وب چیست و چه کاربردی دارد؟  

اینستاگرام در درجه اول به عنوان سرویسی طراحی شده است که در دستگاه های تلفن همراه 

به جای تلفن از طریق رایانه   خواهید  می   شما  که  دارد  وجود  مختلفی قابل استفاده باشد. اما موارد  

 و   کرده  ارسال  خود تلفن  به   خود رایانه  از  را   رومیزی یا لپ تاپ عکس ارسال کنید. البته می توانید

 کار   و   شود  می  گیر  پا و  دست   بسیار  و   بود  نخواهد  سریعی  کار   خیلی   این  اما   کنید،  بارگذاری  آنجا  از

 .کند   می  چندان  دو  را   شما

 



 :استفاده از نسخه اینستا وب با یک مرورگر دسکتاپ

اینستاگرام  شما می توانید با یک مرورگر وب معمولی روی دسکتاپ یا لپ تاپ به وب سایت  

 .دسترسی پیدا کنید و پست گذاری کنید

 می  شوید،   می  خود حساب  وارد  دسکتاپ   مرورگر  یک  در وقتی از طریق وب سایت اینستاگرام  

 که  چیز  یک  اما  دهید،   نظر   عکسها   مورد  در  حتی و  کنید   مشاهده  را  عکس   مانند  هایی پست  توانید

ارسال عکس های جدید است. هیچ راهی برای بارگذاری آنها وجود ندارد،   دهید   انجام   توانید  نمی

اما راهی برای تغییر رفتار مرورگر ندارد،  وجود   آنجا   در   جدید پست   نماد معمول دوربین یا افزودن

شما وجود دارد که باعث می شود اینستاگرام تصور کند شما از طریق یک دستگاه تلفن همراه به 

 .آن دسترسی دارید

. اولین مورد این است که اینستاگرام اکنون یک نسخه ویژه دارد که به پیروی میکنداین از دو چیز  

دستگاه های تلفن همراه نشان می دهد که شامل عملکرد بارگذاری است. دوم این که می توانید 

ه اید سایت اینستاگرام را متقاعد کنید که از طریق دستگاه تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد

 .حتی اگر از مرورگر وب دسکتاپ استفاده می کنید 

 : محدودیت های اینستاگرام وب

 



قبل از اینکه به نحوه عملکرد مرورگرهای خاص برسیم، برخی از محدودیت های این روش قابل 

 .ذکر است که به آنها اشاره کرده ایم

اینستاگرام دسترسی دارد شبیه سازی می این روش یک دستگاه تلفن همراه را که به وب سایت  

 برای الگوبرداری از اجرای برنامه Bluestacks کند. این همان استفاده از چیزی مانند

Instagram نیست. 

 از طریق وب سایت تلفن همراه Instagram این نکته مهمی است زیرا همه ویژگی های برنامه

Instagram ارگذاری کرده و عنوان را اضافه کنید، اما در دسترس نیست. می توانید عکسی را ب

نستا وب در دسترس یبرخی از ویژگی های اساسی اینستاگرام وجود دارد که از طریق رابط ا

 .نیستند

 

 .فیلترها: شما گزینه اعمال فیلترها را ندارید

پست های چند عکسی: اینستاگرام اخیراً گزینه افزودن چندین تصویر یا فیلم را در یک پست 

واحد اضافه کرده است. این از طریق وب سایت در دسترس نیست. برای ایجاد یک پست با 

 .کنید  بارگذاری تصویر   یک  همزمان  توانید  می تنها اینستاگرام وب  



ش عنوان یک پست پس از انتشار، همچنان باید از برنامه یرایش کپشن پس از انتشار: برای ویرایو

 .تلفن همراه استفاده کنید. این مورد با اینستاگرام تحت وب امکان پذیر نخواهد بود

مرورگرهای مدرن روشی برای آزمایش شکل ظاهری یک سایت با دستگاه ها و مرورگرهای 

ده است که بتواند طرح های پاسخگو را مختلف دارند. این برنامه عمدتا برای این منظور طراحی ش

آزمایش کند تا ببیند در دستگاه های تلفن همراه چگونه هستند. و این ویژگی است که می تواند 

در اینجا مورد استفاده قرار گیرد تا وب سایت اینستاگرام چیزهایی را ایجاد کند که ما از طریق 

 .ه آن دسترسی پیدا می کنیمیک دستگاه تلفن همراه به جای یک مرورگر دسکتاپ ب

 را  کار   این  ما .  کنیم  می مرور   زیر   اصلی  مرورگرهای   از   برخی  با  را این موارد و استفاده از اینستا وب 

 .هستند   مشابه   بسیار  نیز  ویندوز  های   نسخه.  دهیم  می   انجام  مک   روی

حساب اینستاگرام خود برای همه اینها، ابتدا از طریق مرورگر وب وارد سایت اینستاگرام شده و به 

 .وارد شوید

 

 

 

 


