
یکی از پر مخاطب ترین اپلیکیشن های حال حاضر، اینستاگرام میباشد که کاربران زیادی در سرتاسر دنیا و همچنین ایران 

هستند. تا به امروز اپلیکیشن  نصب اینستاگرام برای کامپیوتردارد. بسیاری از کاربران به دنبال راهی در خصوص 

نیز  11و  10و اندروید را داشت اما حاال کاربران ویندوز  ios اینستاگرام تنها قابلیت نصب بر روی دو سیستم عامل

میتوانند این برنامه را در کامپیوتر خود نصب کنند. در این مقاله به ارائه راهکار هایی در خصوص نصب اینستاگرام برای 

و یا ویندوز های قدیمی تر استفاده میکنند نیز امکان دسترسی و راه  mac رداختیم تا افرادی که از سیستم عاملکامپیوتر پ

 .اندازی این برنامه پر مخاطب را بر روی رایانه های شخصی خود داشته باشند

  

 نصب اینستاگرام برای کامپیوتر

ارائه شد اما با گذشت زمان و افزایش  ios ا برای سیستم عاملاپلیکیشن اینستاگرام برای اولین بار به طور اختصاصی صرف

یکباره محبوبیت آن در زمان اندک، پدیدآورندگان این برنامه نسخه سازگار با سیستم عامل اندروید را نیز ارائه دادند. با این 

روزه امکان نصب اپلیکیشن وجود افراد زیادی به دنبال نصب اینستاگرام برای کامپیوتر و لپ تاپ شخصی خود هستند. ام

نیز وجود دارد اما عده زیادی از افراد یا  11و  10اینستاگرام از طریق مایکروسافت استور برای سیستم عامل ویندوز 

استفاده میکنند. در ادامه به ارائه راه  mac امکان دسترسی به مایکروسافت را ندارند و یا از سیستم عامل های دیگری نظیر

 .رفع این مشکل و امکان دسترسی همه کاربران به اینستاگرام در کامپیوتر خود توضیح داده شده استحل هایی جهت 

  

 

  

 نصب اینستاگرام برای کامپیوتر با استفاده از برنامه های شبیه ساز اندروید



اندروید است. ساز و یکی از کاربردی ترین روش های نصب اینستاگرام برای کامپیوتر، استفاده از برنامه های شبیه ساز 

کار این اپلیکیشن ها به این صورت است که به عنوان واسطه ای برای نصب برنامه هایی که فایل نصبی آنها برای کامپیوتر 

موجود نیستند عمل میکنند. به این صورت که با شبیه سازی محیط اندروید اجازه دسترسی و نصب انواع فایل ها برنامه 

ید را به شما میدهدو با نصب این برنامه ها میتوانید به راحتی از طریق گوگل پلی اقدام به دانلود برای اندرو  های موجود

 .اینستاگرام و نصب آن بر روی سیستم خود کنید. در ادامه دو نرم افزار محبوب در این حوزه معرفی شده است

  

 bluestacks نصب اینستاگرام از طریق

میباشد. این برنامه ممکن است در  bluestacksیکی از نرم افزار های محبوب در حوزه برنامه های شبیه ساز اندروید، 

هنگام نصب و راه اندازی با پیچیدگی هایی همراه باشد اما پس از نصب آن به دلیل دارا بود رابط کاربری جذاب، به یکی از 

نبال کردن راهنمای زیر میتوانید این اپلیکیشن را راه اندازی و سپس اقدام به اپلیکیشن های محبوب شما بدل میشود. با د

 .نصب اینستاگرام برای کامپیوتر خود نمایید

  BlueStacks قابلیت های نرم افزار ��

 اجرای کامل برنامه های اندروید در ویندوز ️✔

 دارا بودن تمام ویژگی های سیستم عامل اندروید ️✔

 گرافیک باال ️✔

 ویژگی همگام سازی اپلیکیشن ️✔

 امکان بک آپ از برنامه ها و اطالعات ذخیره شده درون آن روی تلفن همراه بر روی کامپیوتر ️✔

 امکان اتصال به اینترنت ️✔

  

 .کلیک کنید ،نصب اینستاگرام بدون ایمیلجهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

  

 bluestacks طریق نرم افزارراهنمای نصب اینستاگرام برای کامپیوتر از  ��

 .را باتوجه به سیستم عامل کامپیوتر خود دانلود و نصب کنید bluestacks ابتدا فایل نصبی ️✔

 .مگابایت فضای خالی در سیستم شما احتیاج دارد 300توجه داشته باشید نصب این برنامه به حدود  ️✔

کامپیوتر  drive (D) اجازه دهید تا به صورت پیشفرض در در دومین مرحله، محل نصب برنامه را انتخاب کنید و یا ️✔

 .ذخیره شود
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 را فعال کرده و بر روی گزینه Application Communications و App store access سپس تیک گزینه های ️✔

install کلیک کنید. 

 .ا جستجو کنیدپس از نصب، برنامه را اجرا کرده و به قسمت اندروید بروید و سپس از اینستاگرام ر ️✔

 .خواهید داشت gmail احتیاج به یک حساب کاربری یا Google play store برای دریافت هر برنامه ای از ️✔

، فرآیند ورود به حساب کاربری گوگل را تکمیل (gmail) و درج پست الکترونیک sign in با کلیک بر روی گزینه ️✔

 .کنید

 .برنامه اینستاگرام میتوانید وارد پروفایل خود در این برنامه شویددر نهایت با فشردن کلید ادامه و نصب  ️✔

  

 Nox App Player نصب اینستاگرام برای کامپیوتر با

یکی از جدید ترین و بهترین برنامه های شبیه ساز میباشد که با به راحتی نصب و راه اندازی  Nox App Player اپلیکیشن

 250کامپیوتر با استفاده از این برنامه بسیار ساده و کارآمد میباشد. حجم این اپلیکیشن میشود. نصب اینستاگرام برای 

 مگابایت است و در حال حاضر تنها بر روی سیستم عامل ویندوز قابل نصب و اجرا است. بر خالف نرم افزار

bluestacksد پس از دانلود آن، در کوتاه ترین ، این برنامه از فرآیند نصب بسیار آسانی برخوردار میباشد و شما میتوانی

را بروی ویندوز خود راه اندازی کنید و سپس با استفاده از گوگل پلی و یا نمونه های  Nox App Player زمان ممکن

 .ایرانی اقدام به دانلود و نصب اینستاگرام برای کامپیوتر شخصی خود نمایید

  

 Nox App Player قابلیت های نرم افزار ��  

 استفاده اندک از منابع سیستم کاربر) نسبت به برنامه های مشابه مانند بلواستکس ( ️✔

 نصب کامال آفالین، آسان و بدون هیچ پیچیدگی و دشواری ️✔

 امکان انتخاب نوع دستگاه توسط کاربر) موبایل یا تبلت ( ️✔

 امکان انتخاب تعداد پردازنده ️✔

 اکس پیو  10و  8و  7ویندوزهای   سازگاری با ️✔

 دسترسی آسان و کامل به همه درایوهای ویندوز کاربر ️✔

 امکان اجرای همزمان چندین بازی و برنامه برروی برنامه ️✔

 تایپ آسان با صفحه کلید و امکان همزمانی آن با دوربین و میکروفون ️✔



 محیط کاربری زیبا و بدون پیچیدگی نسبت به برنامه های مشابه ️✔

 دلخواه توسط کاربر DPI وضوح وامکان انتخاب  ️✔

  

 

  

  

 Nox App Player نکاتی در خصوص نصب اینستاگرام برای کامپیوتر با استفاده از ��  

  است و میتوانید 7.1اندروید شبیه ساز ROOT را در آن فعال کنید 

  شده باشدجهت اجرای درست برنامه شبیه ساز الزم است گرافیک سیستم شما به آخرین نسخه بروزرسانی. 

 شبیه ساز اندروید Nox  و سی پی یو 8برای نصب و راه اندازی بدون مشکل به سیستمی با رم i3  به باال نیاز

شما فاقد مشخصات گفته شده است،   گیگ است )چنانچه سیستم 2دارد و برای اجرا نیازمند کارت گرافیک حداقل 

 شود(به هیچ وجه اقدام به نصب برنامه نکنید چون اجرا نمی 

 برای فعال سازی حالت root بر روی روی نشان   از صفحه اصلی برنامه شبیه ساز) :این مراحل را انجام دهید

را  Root را انتخاب کرده و تیک گزینه General چرخ دنده باالی صفحه سمت راست کلیک کنید و سپس گزینه

 (.فعال کنید و در آخر شبیه ساز را ریستارت کنید

  



 10ام برای ویندوز نصب اینستاگر

است. در این برنامه  Grids یکی از دیگر روش های نصب اینستاگرام برای لپ تاپ، دانلود اپلیکیشن های جایگزین مانند

مخاطب با درج نام کاربری و رمز عبور حساب کاربری اینستاگرام خود میتواند از محیطی مشابه اینستاگرام استفاده کند. 

از امکانات برنامه اصلی را پوشش میدهد و برای کاربر تجربه خوبی را به ارمغان می آورد. در این برنامه درصد زیادی 

 .حال حاضر هر دو نسخه سازگار با سیستم عامل های ویندوز و مک موجود میباشد

  

 

  

 Grids for instagram قابلیت های نرم افزار ��  

 کاربری دسترسی به تمام ابزارها و قسمت های مختلف حساب ️✔

 برخورداری از امنیت باال ️✔

 قابلیت گذاشتن پست و استوری جدید ️✔

 تنظیم خودکار وضوح نرم افزار برای زیبایی ️✔

 قابلیت نشان گذاری افراد، مکان ها و عکس و فیلم ️✔



 محیط کاربری ساده و زیبا و با امکانات زیاد ️✔

  

 نسخه تحت وب اینستاگرام

نصب اینستاگرام برای کامپیوتر و لپ تاپ، استفاده از نسخه تحت وب این اپلیکیشن هست که به  یکی از آسان ترین راه های

امکان پذیر میباشد. اما در حال حاضر امکان  instagram.com سادگی و تنها با ورود به سایت اینستاگرام به آدرس

عموما تنها برای گشت و گذار در فضای باگذاری عکس و فیلم در این نسخه با مشکالت زیادی همراه هست و کاربران 

اینستاگرام از این نسخه استفاده میکنند. البته شایان ذکر است که قابلیت ارسال پیام )دایرکت( در نسخه تحت وب امکان پذیر 

 .است

  

 .، کلیک کنید برگرداندن پیج اینستاگرامبرای اطالع از نحوه 

 افزونه اینستاگرام برای کروم

صورتی که با مشکل مواجه میشوند. در   کاربران زیادی در نصب اینستاگرام برای کامپیوتر خود از طریق نسخه تحت وب

تجربه خوبی در خصوص استفاده از نسخه تحت وب اینستاگرام نداشته اید، میتوانید از افزونه های مرورگر گوگل کروم 

برای رفع این مشکالت و استفاده از امکانات اینستاگرام بهره مند شوید. در ادامه نحوه نصب این افزونه ها به صورت گام 

 .به گام توضیح داده شده است

  گام اول از به روز بودن مرورگر کروم خود اطمینان یابید و با ورود به صفحه اصلی آن، بر روی سه نقطه در

 .موجود در باالی سمت راست صفحه کلیک کنید

 گزینه settings را انتخاب کنید. 

 از منوی موجود در سمت چپ صفحه بر روی گزینه Extensions کلیک کنید. 

 باالی سمت چپ صفحه،کشویی باز میشود که در انتهای آن قادر به مشاهده با انتخاب سه نقطه موجود در open 

chrome web store خواهید بود. 

 در این صفحه با جستجوی عبارت App For Instagram  میتوانید تمام افزونه های موجود برای اینستاگرام را

 .مشاهده کنید

 ینهبا کلیک بر روی هر کدام از افزونه ها و انتخاب گز add to chrome  میتوانید آن را در مرورگر خود راه

 .اندازی کنید

  

  

 اخبار پیرامون اینستاگرام

 «عدم موفقیت اینستاگرام در رقابت با تیک تاک»

ها دالر اینستاگرام برای رقابت با تیک تاک تالش زیادی کرده که تاکنون میلیون خبرمهم، سایت فناوری به گزارش بخش

یک سند  به گزارش سایت ورج افزاری و نارضایتی بسیاری از کاربران را در پی داشته است.آپدیت نرم هزینه، چندین

 .دهد این شرکت در رقابت با تیک تاک ناموفق بوده استداخلی از شرکت متا )مالک اینستاگرام( به دست آمده که نشان می
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گوید کاربران اینستاگرام فقط روزی می «Creators x Reels State of the Union 2022» متا در این گزارش با عنوان

کنند که برای رقابت با تیک تاک به اینستاگرام اضافه می Reels میلیون ساعت زمان صرف تماشای ویدیوهای ۱۸حدود 

میلیون ساعت زمان را صرف تماشای ویدیوهای  ۱۹۸شده است، در حالی که کاربران اپلیکیشن تیک تاک هر روز حدود 

 .برابر بیشتر از اینستاگرام ۱۰کنند، یعنی تقریبا ین اپلیکیشن میا

  

 .بر روی لینک کلیک کنید بازیابی اکانت هک شده اینستاگرامجهت اطالع از نحوه 

 خالصه مطلب 

امروزه اینستاگرام یکی از پر مخاطب ترین اپلیکیشن های جهان در حوزه اشتراک گذاری تصویر و ویدیو میباشد و 

کاربران زیادی را در سرتاسر جهان جذب خود کرده. با این وجود هنوز نسخه قدرتمندی برای سیستم عامل ویندوز و مک 

هستند. در این مقاله به طور  نصب اینستاگرام برای کامپیوتربرای ارائه نشده است و کاربران زیادی به دنبال راهی آسان 

مفصل به راه های گوناگون دسترسی و استفاده از امکانات اینستاگرام در کامپیوتر پرداخته شد. در صورت وجود هرگونه 

راک بگذارید، مشاوران ما ابهام میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و یا سواالت خود را در قسمت نظرات به اشت

 .در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان میباشند

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه  
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