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اینستاگرام IGTV مهم ترین ترفندهای

5/5 - (4 امتیاز)

با ارائه قابلیت IGTV در اینستاگرام بسیاری از پیج های تجاری
توانستند به رشد فزاینده ای برسند؛ زیرا این ابزار امکان انتشار

ویدئوهای سریالی طوالنی را در اختیار کاربران قرار داده است. عده ای
از صاحبان اکانت های تجاری نیز از این تلویزیون اینستاگرام برای
تعامل بهتر با مخاطبان و افزایش فروش خود بهره گرفته اند. در ادامه
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بحث همراه ما باشید، تا شما را با مهم ترین ترفندهای IGTV آشنا
کنیم.

IGTV اینستاگرام چیست؟

همان طور که می دانید تایم کلیپ هایی که می توانید در صفحه

IGTVاینستاگرام خود منتشر کنید، کوتاه هستند. به لطف قابلیت
 امکان انتشار فیلم های طوالنی مدت در این شبکه اجتماعی فراهم
آمده است. این ابزار در واقع یک کانال ویدئویی طوالنی مدت است

که کاربران به راحتی می توانند کلیپ هایی با تایم ده دقیقه را در پیج
خود به اشتراک بگذارند. البته الزم به ذکر است که این زمان برای

کاربران دارای تا�دیه حتی به یک ساعت نیز افزایش پیدا می کند.

به کمک تلویزیون اینستاگرام حتی می توانید محتواهای سریالی را در
بازه های زمانی معین انتشار دهید. اگر بتوانید فیلم های باکیفیت

تولید کنید، به راحتی قادر خواهید بود برند خود را به افراد بیشتر
معرفی کرده و در زن نرخ تعامل پیج اینستاگرامی را نیز بهبود

ببخشید.

مهم ترین ویژگی های IGTV اینستاگرام

تلویزیون اینستاگرام فضای بسیار مناسبی را برای اشتراک گذاری

فایل های ویدیویی فراهم آورده است. به طوری که قابل رقابت با
شبکه های اجتماعی نظیر یوتیوب می باشد. بنابراین با یادگیری
ترفندهای IGTV می توانید گام مهمی برای رونق تجارت خود

بردارید. قبل از هر چیزی الزم است که با مزیت های این ابزار
فوق العاده آشنا شوید. به طور کلی مزایای تلویزیون اینستاگرام

عبارتند از :

اشتراک گذاری فیلم های افقی و عمودی (الزم به ذکر است که
یوتیوب از این قابلیت پشتیبانی نمی کند.)

امکان ارسال کلیپ های طوالنی تا حداکثر یک ساعت
اشتراک گذاری کلیپ های سریالی

امکان عالمت گذاری فیلم های محبوب و پرطرفدار
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امکان متوقف کردن یا جلو و عقب کردن ویدئو
امکان آنالیز بازخورد مخاطبان نسبت به فیلم ارسالی

چگونه به تلویزیون اینستاگرام دسترسی پیدا کنید؟

چنانچه از طریق مرورگر سیستم وارد اینستاگرام می شوید، به سهولت

می توانید به IGTV دسترسی داشته باشید. اما اگر توسط گوشی
موبایل از این شبکه اجتماعی استفاده می کنید، الزم است که برای
پیدا کردن تلویزیون اینستاگرام، اپلیکیشن خود را به آخرین ورژن

آپدیت نما�د. روش های مختلفی برای به روزرسانی اینستاگرام
وجود دارد. می توانید با مراجعه به اپ استور یا گوگل پلی این

نرم افزار محبوب را آپدیت کنید.

چگونه یک کانال IGTV یک را در اینستاگرام بیابید؟

یکی از ترفندهای IGTV که بسیار کاربردی است، نحوه پیدا کردن

کانال های مورد عالقه می باشد. برای یافتن فیلم های محبوب خود
مراحل زیر را انجام دهید :

برنامه اینستاگرام را اجرا کرده و از قسمت گوشه و سمت باال

صفحه فید را برگزینید.
بعد از این که به تلویزیون اینستاگرام وارد شدید، با یک صفحه

برفکی روبه رو می شوید. سپس کلیپ هایی از فالوورها به شما
نشان داده می شود. برای تماشای کلیپ دلخواه خود کافیست

روی آن ضربه زده و یا گزینه Watch را برگزینید.

می توانید از آیکون ذره بین نیز برای پیدا کردن فیلم دلخواه خود
استفاده کنید. اسم کاربر مورد نظر را سرچ کرده و پس از وارد شدن

به اکانت او، ویدیو را مشاهده نما�د. به این منظور پس از ورود به
پیج الزم است که در تب افقی صفحه اینستاگرام آیکون IGTV را

انتخاب نما�د.

مشاهده می کنید که بعضی از کلیپ ها دارای تگ SERIES هستند.
این تگ نشان دهنده این است که آن ها جزء ویدئوهای سریالی پیج

می باشند. برای دیدن فیلم ها کافی است که از گوشه باال و سمت
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چپ تب روی IGTV  ضربه بزنید؛ تا در پنجره باز شده بتوانید کلیپ
را ببینید.

نکاتی برای استفاده بهینه از تلویزیون اینستاگرام

برخی دیگر از ترفندهای IGTV که به شما کمک می کند، از تلویزیون

اینستاگرام حداکثر بهره را ببرید، به شرح ذیل می باشد:

در مواردی که فیلم افقی است، برای دیدن آن در حالت تمام
صفحه کافیست یک بار روی ویدئو ضربه بزنید. همچنین

می توانید گوشی خود را بچرخانید و در حالت افقی قرار دهید.
در تلویزیون اینستاگرام کلیپ ها به صورت پشت سرهم و

بدون وقفه پخش می شوند. برای متوقف کردن کلیپ الزم
است روی آن ضربه بزنید. همچنین برای جلو و عقب کردن نیز

از نوار پا�نی استفاده کنید. به کمک آیکون دایره ای هم

می توانید ویدئو را به زمان دلخواه خود انتقال دهید.
چنانچه تمایل داشته باشید سایر ویدئوهای کانال را هم

مشاهده کنید، گزینه Up Next به شما کمک می کند. توجه

داشته باشید که اگر ویدیو مورد نظر بخشی از یک سریال
باشد، اسم سریال در قسمت باالی بازدید های آن دیده

می شود.

IGTV نحوه دانلود فیلم های

در اینستاگرام امکان دانلود کلیپ های مربوط به این ابزار به طور

مستقیم وجود ندارد. در صورتی که بخواهید ویدئو ها را مجددًا
مشاهده کنید، می توانید آن ها را در قسمت SAVED اکانت خود

ذخیره نما�د. اما برای ذخیره دائمی آن ها یک سری نرم افزارهای
جانبی و سایت ها وجود دارند که به شما کمک می کنند، فیلم ها را

دانلود کرده و به صورت آفالین مشاهده کنید.

از جمله ترفندهای IGTV نحوه دانلود و ذخیره فیلم هاست که
می توانید برای رسیدن به این هدف مطابق دستورالعمل زیر اقدام

کنید:
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ویدیو مورد نظر خود را پیدا کرده و وارد آن شوید.
آیکون قسمت پا�ن ویدیو را برگزینید.

Copy Link اکنون به پنجره ای هدایت می شوید که باید گزینه
را انتخاب کنید، تا لینک فیلم درحافظه دستگاه شما کپی گردد.

در همین پنجره توسط گزینه Save کلیپ را در اکانت خود
ذخیره کنید.

بعضی از وب سایت ها نیز وجود دارند که برای دانلود فیلم های

تلویزیون اینستاگرام طراحی شده اند. از جمله این سایت ها می توان
به IGTV Downloader اشاره کرد. برای ذخیره ویدئو کافیست که

لینک آن را در کادر مستطیلی سایت جای گذاری کرده و سپس روی
Download now کلیک کنید. اکنون با زدن دکمه Search گزینه

فرآیند دانلود و ذخیره کلیپ آغاز می شود.

IGTV Downloader دارای اپلیکیشنی است که در نسخه های
اندروید مورد استفاده قرار می گیرد. می توانید این نرم افزار را در تلفن
هوشمند خود نصب کرده و بعد از ورود به آن لینک ویدیو را در کادر

باالی صفحه نرم افزار جای گذاری کنید و بعد گزینه سبز رنگ را بزنید،
تا کلیپ دانلود شده و در حافظه دستگاه شما ذخیره گردد.

آیا می توان فیلم های مربوط به IGTV را از طریق دایرکت ارسال کرد؟

یکی دیگر از امکانات تلویزیون اینستاگرام که  بسیار کاربردی
می باشد، قابلیت ارسال کلیپ ها از طریق بخش دایرکت است. برای

فرستادن فیلم های تلویزیون اینستاگرام در دایرکت این مراحل را
دنبال کنید :

1. کلیپ مورد نظر را باز کنید و آیکون قسمت پا�ن ویدیو را
انتخاب نما�د.

2. در قسمت Write a message متن دلخواه خود را بنویسید،

تا کلیپ همراه با این متن به کاربر نشان داده شود.
3. در مرحله بعد باید مخاطبی که قصد دارید ویدئو را برای او

بفرستید، انتخاب کنید و در نهایت روی گزینه Send ضربه
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به اشتراك بگذاريد!

بزنید. زمانی که عبارت Sent نشان داده شد، به معنای آن
است که ویدئو برای فرد مورد نظر فرستاده شده است.

نتیجه گیری

در این مقاله تالش کردیم که شما را با تعدادی از پرکاربردترین

ترفندهای IGTV آشنا کنیم. در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با
کارشناسان مجموعه ما در ارتباط باشید. برای این که از تلویزیون
اینستاگرام نتیجه مطلوبی بگیرید، قطعا نیاز به فالوور باال خواهید

داشت. سایت دیجی ممبر بهترین انتخاب برای خرید پلن های
افزایش دنبال کننده است؛ زیرا سرویس های این شرکت در باالترین

سطح کیفی ارائه می شوند. برای خرید ویو IGTV اینستاگرام دیجی
ممبر بهترین پیشنهاد برای شماست تا به راحتی بازدید باالیی برای

راه یافتن پست شما به اکسپلور باشد.

منبع مقاله

برای اینکه به صورت افالین به این مقاله دست یابید را pdf دانلود
کنید

سواالت پر تکرار درباره ترفندهایIGTV  اینستاگرام

IGTV اینستاگرام چیست؟ +

igtv اینستاگرام کجاست ؟از کجا به این قابلیت دست یابیم؟ +

چگونه میتوانم ویدیو های خود را به صورت ای جی تی وی بزارم؟ +
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