
 نحوه استفاده از نمایش موبایل اینستاگرام در رایانه

استفاده از اینستاگرام از رایانه برای مدیریت حساب اینستاگرام خود از رایانه، نیازی به نصب هیچ برنامه 

یا افزونه ای ندارید. با ورود به آدرس وب اینستاگرام مرورگر گوگل کروم خود، یم توانید از اینستاگرام به 

بسیار آسان است. حتی کاربران آماتور  عنوان برنامه اینستاگرام در گوشی خود استفاده کنید. معامالت

ز یم توانند به راحتی این کار را انجام دهند  .کامپیوتر نی 

ما از ابزار توسعه دهنده کروم برای استفاده از اینستاگرام استفاده خواهیم کرد. برای نصب ابزارهای 

 .استفاده کنید F12 توسعه دهنده یم توانید از میانی  

 :زمان مورد نیاز

یقه اگر یم خواهید از نمای موبایل اینستاگرام در رایانه شخیص استفاده کنید، مراحل زیر را دنبال دق 20

از مرورگر کروم خود وارد حساب  www.instagram.com کنید. ورود به سیستم ما با ورود به

ا، پس از ورود به حساب کاربری م Chrome Developer Tools اینستاگرام خود یم شویم. باز کردن

Chrome Developer Tools   را با فشار دادن کلید میانی F12  باز کنید. روی نمادهای سمت راست

کلیک کنید ما روی نماد تلفن و تبلت در گوشه سمت راست باالی صفحه باز کلیک یم کنیم. اگر نماد را 

از کلیک کردن بر روی پس  Refresh .را فشار دهید Ctrl + Shift + M نیم بینید، یم توانید کلید میانی  

پس از رفرش کردن صفحه، ممکن است متوجه شوید که نمای  (F5) .نماد، صفحه را بازخوانز کنید

توانید با استفاده از همان منوها به استفاده از صفحه اینستاگرام شبیه به یک برنامه تلفن همراه است. یم

ز یمود استفاده یماینستاگرام ادامه دهید که انگار از یک برنامه در تلفن خ توانید تنظیمات را کنید. همچنی 

، مدل محصول، صفحه را مشاهده کنید  .از منوی باالی صفحه انتخاب کنید یا بسته به گوشی

ده از دستگاه های تلفن همراه، برخز از  استفاده از اینستاگرام از طریق شبیه سازها پس از استفاده گسیی

وع به کار بر ر  کت های فناوری شی وی تماس از طریق رایانه کرده اند. در نتیجه این تحقیقات، برنامه شی

هانی به نام شبیه ساز به وجود آمده است. شبیه سازها صفحه کامپیوتر را قادر یم سازند تا به تلفن همراه 

 تبدیل شود و گوشی های هوشمند را به کامپیوتر تبدیل کند. برای استفاده از این روش، کاربران باید شبیه

مورد از این برنامه های موجود در بازار فوق العاده  4-3ساز را دانلود و بر روی کامپیوتر خود نصب کنند. 

ز آنها انتخاب کنند.  ایمن هستند و نتیجه خون  یم دهند. کاربران یم توانند آنچه را که یم خواهند از بی 

 .ر خواهد بودبنابراین، استفاده از اینستاگرام از طریق رایانه بسیار آسان ت

 

ح زیر استپس از اجرای برنامه بر روی کامپیوتر، مرا   :حل زیر باید یط شود. این مراحل به شی

باید باز شود و وارد شوید. از اینجا هم  Google Play پس از روشن شدن شبیه ساز؛ ابتدا برنامه فروشگاه

ش و نصب باشد. پس از آن، باید با کلیک بر روی  مانند گوشی ها، ابتدا باید سیستم اینستاگرام قابل دسیی

ز مانند گوشی ها، مشخصات حساب باید وارد شود. آیکون اینستاگرام  در صفحه وارد شوید. در اینجا نی 

در پایان مراحل باال یم توان از اینستاگرام استفاده کرد. به این ترتیب کاربران این فرصت را خواهند داشت 



ز برنامه به طور مستقیم در گوشی خود استفاده کنند. بنابراین انتظارات با بیش ین موفقیت که از همی  یی

برآورده خواهد شد. با این حال، برای امنیت بسیار مهم است که این فعالیت ها فقط در رایانه های 

 .شخیص شما انجام شوند

: اپلیکیشن های مختلفز وجود دارند که باعث کارکرد کامپیوترها یم 10استفاده از اینستاگرام در ویندوز 

 هر از  شوند، اما اکیر کامپیوترهای شاش دنیا 
ز
از ویندوز استفاده یم کنند. از سوی دیگر، ویندوز با معرف

آخرین مورد  10چندگایه محصوالت جدید، قصد دارد افراد را برای کارآمدی بیشیی توانمند کند. ویندوز 

از این محصوالت است. کارهای زیادی در این اپلیکیشن انجام شده است و راه رقابت با موبایل باز است. 

ابداعات انجام شده در این زمینه استفاده از برخز از اپلیکیشن های مورد استفاده در دستگاه های  ییک از 

اشاره کرد. برای استفاده از  اینستاگرام موبایل و کامپیوتر است. از جمله آنها یم توان به اپلیکیشن

ه یم کنیم از مرورگر کروم استفاده کنید. یم توانید سفارشی ترین نتایج را با توصی 10اینستاگرام در ویندوز 

 .مرورگر کروم دریافت کنید
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