
 اینستاگرام چقدر حجم مصرف میکند

تعداد ساعات  و روزانه های فعال اینستاگرام هستید ، با دیگر کاربران تبادل داریدبراگر از کار

مقدار  "که  مله برخورده ایدتا به حال به این جقطعا  ستاگرام به سر میبریداینرا در زیادی 

 ، از روی حدس و " اپلیکیشن های در دسترس بیشتر استحجم مصرفی اینستاگرام از سایر 

برای مدیریت کردن میزان  کرد لذا باید گمان و بر پایه ی حرف دیگران که نمیشود بسنده 

مصرف حجم زیادی از اینترنت هنگام استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام، باید اطالع دقیقی 

 .از حجم مصرفی هر محتوا در این شبکه اجتماعی داشته باشید

شبکه اجتماعی اینستاگرام حجم زیادی از که البته این مسئله  برهیچکس پوشیده نیست 

 مواجه شوید پیغام اتمام حجم با اینترنت شما را مصرف می کند و سبب می شود تا زود به زود 

 چقد اینترنت مصرف میکنند ؟هر کدام از رسانه های اینستاگرام 

مگابایت،  ۴تا  ۲ای یک مگابایت، بارگذاری عکس حدود ثانیه ۵۹در این شبکه مشاهده ویدئوی 

 .رنت شما را مصرف می کندمگابایت از حجم اینت ۱۵تا  ۸بارگذاری ویدئو حدود 

 
 الیو اینستاگرامی به چه شکل است ؟حجم مصرفی 

عکس از فید  ۴۰مگابایت و مشاهده  ۵همچنین پخش زنده ویدئویی )الیو( به ازای هر دقیقه 

 .اینستاگرام حدود یک مگابایت از حجم اینترنت را می کاهد

 ؟چگونه می توان میزان مصرف حجم اینترنت اینستاگرام را مدیریت کرد

ای در اینستاگرام استفاده کرد که این ت می توان از گزینهبرای محدود کردن مصرف اینترن

 .شبکه اجتماعی برای مدیریت کردن حجم مصرفی در نظر گرفته است

برای این کار به گزینه تنظیمات پروفایل رفته و وارد حساب شوید سپس در قسمت مصرف 

 .جویی داده را فعال کنیدداده تلفن همراه صرفه



قدند که مقدار زیادی از زمان و حجم اینترنت خود را صرف شبکه بسیاری از کاربران معت

 .اجتماعی اینستاگرام می کنند و نیاز است تا مصرف آن را مدیریت کنند

 : های کاهش مصرف اینترنت اینستاگرامراه 

اجتماعی بسیار بیشتر است اما  هایحجم مصرفی اینترنت اینستاگرام در مقایسه با سایر شبکه

باالی حجم داده اینستاگرام از معایب و ایرادهای تکنولوژی و این شبکه اجتماعی  میزان مصرف

رود بلکه این ما هستیم که با مصرف و نحوه استفاده خود و راهکارهای مناسب به شمار نمی

 باید میزان مصرف اینترنت را مدیریت کنیم اما چگونه؟

 : دود کنیاز قسمت تنظیمات اینستاگرام، مصرف اینترنت را محد

 
 

کند تا شما بتوانید در یک اینستاگرام بدون کلیک شما، از قبل عکس و ویدیوها را دانلود می

  Cellular Dataتوانید توسط قابلیت جذابلحظه آنها را تماشا کنید اما شما می

  Useمصرف اینترنت اینستاگرام را محدود کنید: 

 برای این کار الزم است :

 .خود ضربه بزنیدشوید و روی قسمت پروفایل شخصی  خود وارد اینستاگرام-

را انتخاب  setting روی سه نقطه ضربه بزنید و از پنجره ظاهر شدهدر مرحله بعد الزم است -

 .کنید

 یا حساب را انتخاب کنید Account گزینه-

مصرف داده تلفن همراه را  ای Cellular Data Use نهیگزبعد از انجام مراحل آنها  -

کار به کاهش  نی. ادیداده را فعال کن ییجوصرفه ای Data Saver نهیلمس کرده و گز

 کمک خواهد کرد .شما  نستاگرامیا نترنتیمصرف ا



یا رسانه با وضوح باال می توانید  High Resolution Media با کمک گزینهو بعد  -

 :انتخاب کنید که اینستاگرام چه زمانی رسانه ای با وضوح باال نماش دهد

- Never ( هرگز )  :اینستاگرام هرگز رسانه با وضوح باال را به شما نشان ندهد. 

- Wifi only ( فقط وای فای ) : اگر دستگاه شما به WiFi  متصل باشد، اینستاگرام

 .رسانه با وضوح باال را به شما نشان دهد

Cellular +WiFi ( همراه + وای فای )  :همراه یاوقتی دستگاه شما به داده تلفن 

 WiFiنه با وضوح باال را به شما نشان دهدمتصل باشد ، اینستاگرام رسا. 

 :  داینستاگرام جلوگیری کنی از ذخیره عکس

اپلیکیشن اینستاگرام این قابلیت را دارد که به صورت زنده از خودتان عکس بگیرید اما 

چه قصد داشته باشید آن عکس را در اینستاگرام به اشتراک بگذارید و چه چنین 

شود و این کار ه شده در گالری ذخیره میتصمیمی نداشته باشید، عکس گرفت

کند. برای جلوگیری از ذخیره عکس و کاهش مصرف داده هایی را مصرف میداده

 :فعال کنیدتوانید این ویژگی را غیرمی

ها و ویدیو های های اصلی بروید و سپس گزینه دخیره عکسپست-حساب-به تنظیمات

سی بارگذاری کنید، برای کاهش مصرف خواهید عکپست شده را خاموش کنید. اگر می

 .داده به صورت دستی از گالری خود انجام دهید

 
 دهمراه را خاموش کنیهای تلفندر صورت عدم نیاز داده

تواند بدون زمینه میها در پسگذاشتن برنامههای تلفن همراه و بازروشن گذاشتن داده

هایی ها را مصرف کند. این امر به ویژه درباره برنامهاینکه شما از آنها استفاده کنید، داده

کند، بیشتر صدق مانند اینستاگرام که ویدیوها و تصاویر را به صورت خودکار پخش می

همراه را ضروری داده تلفنابراین برای کاهش حجم مصرفی در موراد غیرکند؛ بنمی

 .خاموش کنید



 


