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سایر خدمات دیجی ممبر

کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام فقط با 2

حرکت ساده

چند سالی است که اینستاگرام به محبوب ترین اپلیکیشن در ایران و

دنیا تبدیل شده است. اگر یک بار هم از این برنامه استفاده کرده
باشید متوجه شده اید که تا چه اندازه در مصرف حجم بسته اینترنت
شما موثر است. این شبکه ی اجتماعی مبتنی بر تصویر و ویدئو است

و به همین خاطر حجم زیادی از اینترنت همراه شما را مصرف می
کند.

از آنجایی که در اکسپلور اینستاگرام با یک سیاهچاله مواجه می
شویم که فقط افراد کمی توان ذهنی خروج سریع از آن را دارند به
همین خاطر بعد از یک ساعت می بینیم که چند گیگ از حجم

اینترنت خود را از دست داده ایم. در این نوشته می خواهیم به این
نکته بپردازیم که چرا مصرف اینستاگرام تا این حد باالست و چگونه

می توان آن را حل کرد؟

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال
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چرا مصرف اینترنت اینستاگرام باالست؟

با توجه به این که اینستاگرام یک شبکه ی اجتماعی مبتنی بر تصویر
است. پست  هایی که در این فضا مشاهده می کنید یا عکس هستند

و یا ویدئو. در نتیجه طبیعی است که مصرف اینترنت در آن باال
باشد. خودتان یک بار توجه کنید که با یک بار ورود به اکسپلور به

چند پست نگاه می کنید. تمام این پست ها در کنار هم حجم بزرگی از
اینترنت شما را مصرف می کند. اما همیشه راه هایی برای حل این
مشکل هم وجود دارد. با ما همراه باشید تا راه حل این مسئله را

بیان کنیم.

چگونه میزان مصرف اینترنت اینستاگرام را

مشاهده کنیم؟

خوشبختانه در اکثر تلفن های همراه این امکان وجود دارد که میزان
اینترنت مصرفی توسط اینستاگرام یا هر برنامه ی دیگری را سنجید.
کافی است که وارد بخش تنظیمات و سپس وارد بخش اپ ها شوید.

دوباره گزینه ی Apps را بزنید. حاال مشاهده می کنید که لیستی از
برنامه های نصب شده در تلفن همراه به شما نشان داده می شود. در

این زمان کافی است که اینستاگرام را پیدا کرده و روی آن بزنید.
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data صفحه ای باز خواهد شد که در بخش وسط گزینه ی به نام
usage مشاهده خواهید کرد. کافی است روی آن کلیک کنید تا

میزان دیتای مصرفی اینستاگرام را مشاهده کنید.

در قسمت پا�نی امکانات دیگری وجود دارد. برای مثال می توانید

مشخص کنید که اینستاگرام فقط از دیتای گوشی یا فقط از وایفای
استفاده کند. همچنین می توانید مشخص کنید که آیا اجازه
دسترسی به رومینگ را دارد یا خیر. با استفاده از گزینه ی

background data هم تع�ن می کنید که آیا اینستاگرام می تواند
در بک گراند از دیتا استفاده کند یا نه.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور ارزان اینستاگرام

چگونه مصرف اینترنت اینستاگرام را کاهش

دهیم؟

خب واضح است که هیچ کدام از ما نمی توانیم که اینستاگرام را به

صورت کامل از گوشی خود حذف کنیم به این خاطر که بخش قابل
توجه ای از اطالعات و ارتباطات ما در این شبکه ی اجتماعی نفهته

است. در نتیجه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش مصرف
اینترنت آن باشیم. البته راهی وجود ندارد که بتواند مصرف اینترنت
را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد اما به هر حال راه هایی وجود

دارند که به واسطه ی آن ها می توان این مصرف را تا حدی کم کرد.

mobile کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام با تنظیم

data use

به محض این که وارد این شبکه ی اجتماعی می شوید، عملیات دانلود
محتواهای مختلف شروع خواهد شد. از پست های عکسی گرفته تا

استوری ها و پست های ویدئویی. همین موضوع سبب می  شود که
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مصرف اینترنت به شدت افزایش یابد. برای حل این مشکل کافی
است که دوباره وارد تنظیمات شده و گزینه ی account را بزنید. بعد

از آن گزینه ی mobile data use را بزنید. بعد از آن تنها کاری که
باید انجام دهید این است که دکمه ی use less data را روشن

کنید تا هنگامی که به دیتای تلفن همراه خود وصل هستید، عملیات
دانلود خودکار محتوا توسط اینستاگرام انجام نشود.





کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام با استفاده از لغو

کردن نوتیفیکیشن  ها

نوتیفیکشن بخشی در هر برنامه ی اندرویدی است که به واسطه ی

آن رخ دادن یک اتفاق را بدون وارد شدن به برنامه به شما اعالم
می کند. برای مثال هنگامی که یک شخص الیو برگزار می کند و یا این

که به کامنت شما پاسخ می دهد، از طریق نوتیفیکیشن این اتفاق به
شما خبر داده می شود.

اما این امکان سبب مصرف شدن اینترنت شما خواهد شد. به این

معنی که برنامه به محض این که اینترنت شما روشن شد، فعال شده
و این رویدادها را به گوش شما خواهد رساند. در چنین مواقعی بهتر

است که با خاموش کردن نوتیفیکیشن  ها در مصرف اینترنت خود
صرفه جویی کنید. انجام این کار مزایای دیگری هم خواهد داشت. از
جمله این که میزان حواس پرتی و اعتیاد فرد به این اپلیکیشن  را هم

کاهش خواهد داد.

برای این که این کار را انجام دهید کافی است که وارد اپلیکیشن

اینستاگرام شده و سپس وارد بخش پروفایل خود شوید. سپس از
طریق دکمه ی سه خط افقی باالی صفحه، setting یا همان

تنظیمات را برگزینید.



push یا اعالن ها شوید و بعد از آن notification وارد بخش
notification را بزنید. در این مرحله با یک دکمه ی رادیویی به نام

mute push notifications مواجه خواهید شد. با روشن کردن
این دکمه، نوتیفیکشن ها غیر فعال خواهند شد.

کاهش مصرف اینترنت با خاموش کردن دیتای تلفن

همراه

ممکن است کار شما با اینستاگرام تمام شده باشد اما بنا بر عادتی که

دارید، دیتای تلفن همراه خود را خاموش نکنید. شاید شما در حال
انجام کار دیگری باشید اما اینستاگرام در پس زمینه ی تلفن همراه
شما فعال است. حتی اگر به صورت کامل از آن خارج شده باشید. به

این صورت بعد از مدتی مشاهده خواهید کرد که بدون این که
استفاده خاصی از اینستاگرام کرده باشید، بخش قابل توجهی از

حجم دیتای شما از بین رفته است. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم
که اگر با تلفن همراه و دیتای خود کاری ندارید، اینترنت را خاموش
کنید. این کار تا حد زیادی از مصرف باتری شما و داغ شدن گوشی

هم جلوگیری خواهد کرد.

خدمات دیجی ممبر : خرید الیک اینستاگرام

مصرف اینترنت کم یا تصاویر باکیفیت

همانقدر که سرعت باالی اینترنت توانست رضایت را برای ما به
ارمغان بیاورد، به همان اندازه هزینه های ما را هم افزایش داد. به

همین خاطر الزم است که به دنبال کاهش مصرف اینترنت توسط
اپلیکیشن های پرمصرفی مانند اینستاگرام باشیم. در این نوشتار

سعی کردیم تا تعدادی از مهم ترین و کاراترین روش هایی که
می توانند باعث کاهش استفاده اینستاگرام از دیتا شوند را بیان
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

يك ديدگاه

رضا 22/01/2022 در 16:59- پاسخ دادن

هر چقدر هم کاهش بدی باز اینستاگرام اینترنت
زیادی مصرف میکنه

کنیم. امیدواریم که این نکات بتوانند برای شما مفید باشند و
هزینه های شما را کاهش دهند.

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

سواالت پرتکرار درمورد کاهش مصرف اینترنت

اینستاگرام

چگونه مصرف اینترنت را در اینستاگرام کم کنیم؟ +

چرا اینستاگرام کند کار میکند؟ +
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