
 اینستاگرام چه سالی ساخته شد

زیادی را میبینیم که از کاربران اینستاگرام هستند و روزانه تعداد ساعات  این روزها تعداد افراد

ونه ای که کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که عضوی از ، به گ اینستاگرام میگذرانند زیادی را در

که نحوه پیدایش آن  میلیون ها کاربر اینستاگرامی نباشد ، اما تا به حال از خود پرسیده اید

که به این  و االن چند سال است ؟ وارد ایران شدو در چه تاریخی است ؟ چگونه چگونه بوده 

 رواج گرفته است و محبوب شده است ؟

 وز فالووان است ، پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید .همه ی این سوالها در وبالگ امر جواب

 

 نگاهی کلی به اینستاگرام :

شبکه اجتماعی است برای قرار دادن ویدیو و عکس ها که کوین ،   Instagram اینستاگرام

سیستروم و مایک کرایگر این نرم افزار را بنیان نهادند و امروزه شرکت فیس بوک مالکیت 

 . اینستاگرام را برعهده گفته است

نرم افزار اینستاگرام به کاربران خود اجازه می دهد که عکس ها و ویدیوهای خود را در دیگر 

 .شبکه های اجتماعی مانند توییتر ، فیس بوک ، تامبلر و فیلکر به اشتراک بگذارند

ی مورد نظر و آپلود تصاویر ، فیلم و رسانه ها د اشتراکمچنین کاربران اینستاگرام که قصه

افکت های مورد  د میتوانناین اپلیکیشن بسیار محبوب قابلیت های خود را دارند با استفاده از 

 روی تصاویر و فیلم ها اعمال کرده بعد آنها را منتشر کنند.پسند خود 

داشته باشند که  البته کاربرانی که قصد انتشار ویدئو در اینستاگرام را دارند باید توجه

 ثانیه که معادل یک دقیقه میباشد . 60محدودیت زمان آن 

 



 چه کسانی با چه دستگاه هایی میتوانند ازآن استفاده کنند ؟

ای تلفن های ه برکم یک نرم افزار مالکیتی می باشد نرم افزار اینستاگراگفتنی است که 

 .، اندروید و مایکروسافت ویندوز در دسترس می باشد  IOS همراه

 ؟ ت تعداد بیشتری فالوور در اینستاگرام دارندبیچه کسانی در لحاظ محبو

در نرم افزار اینستاگرام اشخاصی که دنبال کننده بسیاری دارند کریستیانو رونالدو ورزشکار و 

  .دنآرایانا گرانده می باش

 بیشترین الیک مختص به کدام پست منتشر شده در اینستاگرام بوده است ؟

شترین الیک را پربازدید و پرالیک ترین پست در اینستاگرام ، تخم مرغ اینستاگرام بود که بی

 .در این شبکه اجتماعی به خود اختصاص داده است

 فالوور و دنبال کننده را دارند چه کسانی هستند ؟ سایر افرادی که بیشترین

 .سلنا گومز ، جانسون ، کایلی جنر، کیم کارداشیان ، لیونل مسی و بیانسه می باشند

اینستاگرام نمونه ایی از شکست مقدمه ایی برای پیروزی که یادآور شویم  الزم به ذکر است

ند ، در ابتدا نرم که سیستروم و مایک کرایگر که به نوعی خالقان اینستاگرام بود است بطوری

 .ساختند که به یک شبکه اجتماعی مبتنی بر موقعیت مکانی معروف بود Burbn مافزاری با نا

جذب کند و این یک  را به سمت خود کاربر 1000این نرم افزار در نهایت توانست فقط 

 . شکست برای اسن دو بود

دست از کار و تالش برنداشتند و تصمیم بر گسترش ایده های  با این تعداد دنبال کننده اما

ر و د .عرضه شد IOS اینستاگرام در قالب یک نرم افزار 2010سرانجام در اکتبر  .خود گرفتند

 . بودند قرار گرفت  iosکسانی که دارای سیستم عامل دسترس 

 

چه کسانی آن را ساختند ؟ علت ساخت این برنامه چه بود ؟ ه این مطالب باید بدانیم مدر ادا

 انگیزه سازندگان چه بود ؟ 

 

 



 اینستاگرام که هم اکنون به محبوب ترین شبکه ی اجتماعی در بین کاربران قرا گرفته است 

توسط دو دوست قدیمی به نام های کوین سیستروم و مایک کرایگر خلق شده و در دنیا 

 . محبوبیت خود را به دست آورده است

 . گرچه هم اکنون این برنامه در دست فیسبوک است

 

 دارای الگوریتم وهوش مصنوعی پیشرفته بوده،همچنین این برنامه 

پست خود را در شبکه های اجتماعی دیگر و این امکان را به کاربران خود میدهد تا همزمان 

 .رده و انتشار دهندوک و .. نیز پست کامبلر ، فیسبهمچون توییتر ، ت

ساخته شده  BURBN در حقیقت این برنامه نسخه شکست خورده یک اپ مکان یابی به نام

 کاربر جذب کند 1000که در همان ابتدا توانست تنها  توسط سیستروم و کرایگر بود ،

ین دو نفر شکست خورده تلقی شد اما آنها از تالش دست برنداشتند و دائم که این پروژه برای ا

که این امر آغاز موفقیت جدیدی برای خودشان و  به فکر عملی کردن ایده های خود بودند ،

 . جهان شد

 IOS اپلیکیشن اینستاگرام در قالب نسخه 2010در نتیجه این تالش ها در سال و باالخره ، 

 . کار خود را آغار کرد

 100با استقبال زیادی رو به رو شد و بیش از ان سال ابتدایی رونمایی از اینستاگرام در هم

این محبوبیت مرزها جا به جا شده  2014و تا سال  میلیون اکانت و کاربر را در خود ایجاد کرد،

 . میلیون کاربر نیز رسید 300بود و به بیش از 

میلیون اکانت و کاربر مربوط به این شرکت  30به گفته عضو ارشد شرکت فیسبوک بیش از 

بر که این موضوع  میلیون از این اکانت ها برای امور بازاریابی این شرکت است ، 2است و 

 می افزاید .مشهور شدن اینستاگرام 
 

 


