ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را روی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در دﻧﯿﺎ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
اﺑﺘﺪا اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد و ﯾﺎ ورود ﺑﻪ  Play Storeدر ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر وارد  Play Storeدر ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ .در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ  instagramرا
ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﻮده و دﮐﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ روی  Installﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام روی ﮔﻮﺷﯽ ،روی آﯾﮑﻮن  Instagramﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ و وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ
ﺑﺎز ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

 .1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ واﺗﺴﺎپ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺒﻼ ً در ﻓﯿﺴﺒﻮک اﮐﺎﻧﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن اﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ روی  Log in with Facebookرا
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ،
 .2درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ روی Sign up with
 email or phone numberرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
 .3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺒﻼ ً در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻋﻀﻮ ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻗﺼﺪ ﻻﮔﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﮐﺎﻧﺖ را دارﯾﺪ روی  Log inدر
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم )ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺲ از وارد ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﺎره

ﺗﻤﺎس و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد روی  Nextرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﮐﺪام از روشﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم و ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ً و ﺣﺘﻤﺎ ً ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺷﻤﺎره
ﺗﻤﺎس و اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ورود ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ از ﻃﺮف  FACEBOOKﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﮐﺪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر وارد ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﮐﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﮐﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وارد ﻧﻤﻮده و روی  Nextرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﮐﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را
وارد ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ روی
 Continue and syncو در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت روی  Continue without syncing contactsرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ روی  ALLOWاﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺪﻫﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯿﻼدی ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و روی  Nextرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎم وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮاﯾﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ روی  Change Usernameو در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،روی  Nextرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ،از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد دارد در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺮدن دو اﮐﺎﻧﺖ روی Connect to
 Facebookو در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت روی  Skipرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ  Skipﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ روی  Skipرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Add a Photoﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ
در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺰاری ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد :وارد ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ از
اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ.

ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی روی ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ روی  ALLOWرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ روﺑﺮوی  ، Also share this photo as a postﻋﮑﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
ﭘﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﮐﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و روی  Nextرا ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺎﻧﺖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی  Connect Contactsرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ روی  Get Startedرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ
و در اداﻣﻪ روی ﻓﻠﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 13ﺗﻴﺮ 1399

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
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