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LIVE اینستاگرام یکی از قابلیت های محبوب و پر کاربرد این شبکه اجتماعی محسوب می گردد. به

طوری که روزانه میلیون ها ویدئو توسط کاربران مختلف در این بخش به اشتراک گذاشته می شود. در حال
حاضر   اینستاگرام اجازه نمی دهد که فیلم های الیو را در دستگاه خود ذخیره کنید. بنابراین اگر دوست

دارید که کلیپ های این قسمت را دانلود نما�د، نیاز به ابزارهای کمکی خواهید داشت.

در این مقاله شما را با سه روش ساده و کاربردی برای دانلود الیو اینستاگرام خود و دیگران آشنا خواهیم
کرد؛ پس لطفًا این مقاله را از دست ندهید.

الیو اینستاگرام چیست؟

Instagram Live قابلیتی است که امکان پخش ویدئو به صورت زنده را برای کاربران فراهم می کند. از

آنجا که این ویژگی در بین مردم محبوبیت بسیاری پیدا کرده است، سلبریتی ها و افراد معروف تالش
می کنند که از قبل  زمانی را مشخص کرده و با طرفداران خود به طور زنده صحبت نمایند.

شما نیز به کمک این ابزار منحصر به فرد می توانید با فالوورهای خود به طور مستقیم ارتباط برقرار کرده و به

سواالت آن ها پاسخ دهید. استفاده از Instagram Live به نوع فعالیت شما در این شبکه اجتماعی

بستگی دارد.

برای مثال اگر کاالی خاصی را پیج خود می فروشید، بهتر است یک فیلم زنده را به اشتراک بگذارید و در آن

محصول مورد نظر را به دنبال کنندگان معرفی کنید. این روش تاثیر فوق العاده زیادی در اعتماد سازی دارد و
موجب افزایش مشتری می گردد. برای افزایش بازدی الیو میتوانید با خرید بازدید الیو اینستاگرام از

سایت دیی ممبر تعامل خو را باال ببرید.

چگونه الیو پیج اینستاگرام خود را ذخیره کنید؟
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به دلیل این که فیلم های LIVE پس از یک روز دیگر قابل مشاهده نیستند، بنابراین اگر بخواهید مجددا آن
را ببینید، الزم است ویدیو را در دستگاه خود ذخیره کنید. به منظور دانلود الیو اینستاگرام که در صفحه

خود به اشتراک گذاشته اید، کافیست مطابق مراحل زیر عمل کنید:

 پس از این که فیلم را ضبط کردید، روی گزینه End ضربه بزنید.

 Download Video اکنون منویی به شما نشان داده می شود که در آن سه گزینه وجود دارد. با انتخاب

ویدیو در موبایل ذخیره می گردد.

Screen Recorder  دانلود الیو پیج دیگران با برنامه

الیو اینستاگرام در دنیای امروز به یک ابزار فوق العاده قدرتمند برای معرفی بیزینس های مختلف تبدیل
شده است. به کمک این قابلیت می توانید به مشتریان تازه و فرصت های شغلی بهتر دسترسی داشته

باشید.

از آنجا که قابلیت دانلود LIVE صفحات کاربران دیگر در اینستاگرام وجود ندارد، برای ذخیره فیلم های این

Screen قسمت نیاز به برنامه های جانبی دارید. از جمله معروف ترین این نرم افزارها می توان به
Recorder اشاره کرد. این اپ قابلیت نصب برای هر دو سیستم عامل اندروید و آیفون را داراست.

شیوه کار با Screen Recorder به این صورت است که تمام وقایع اتفاق افتاده روی صفحه موبایل را به

صورت یک فیلم ضبط کرده و در نهایت آن را در حافظه دستگاه ذخیره می کند.

در واقع می توان گفت که توسط این ابزار منحصر به فرد و عالی از صفحه تلفن خود فیلم برداری می کنید.

البته توجه داشته باشید که برای کار با این نرم افزار باید در یک محیط ساکت و آرام قرار بگیرید و سپس

اقدام پلی کردن الیو نما�د؛ زیرا امکان دارد که صداهای محیط اطراف نیز روی فیلم ذخیره شود.

روش دانلود الیو اینستاگرام با اپلیکیشن Screen Recorder در سیستم عامل

اندروید

 برنامه را اجرا کنید و بر روی آیکون + که در شکل زیر نشان داده شده است، ضربه بزنید.

سپس پیجی که قصد دارید الیو آن را دانلود کنید، انتخاب نما�د.

با انجام این مراحل ساده کلیه فیلم های مربوط به Instagram Live به طور خودکار در حافظه دستگاه
ذخیره خواهند شد.

نحوه کار با نرم افزار Screen Recorder در سیستم عامل ios به شرح ذیل می باشد:

 وارد قسمت تنظیمات شوید و روی Control Center کلیک کنید.

در مرحله بعد آیکون + را که در کنار گزینه Screen Recording قرار دارد، لمس نما�د.

اکنون الیو مورد نظر را انتخاب کرده و صفحه را به سمت باال بکشید، تا بتوانید به لیست ابزارها دسترسی
پیدا کنید. در این لیست روی آیکون Screen Recorder ضربه بزنید، تا عملیات ضبط ویدئو آغاز گردد.

ارتباط با ماهمکاری در فروشوبالگخدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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Screen پس از این که فرآیند ضبط فیلم به پایان رسید، مجددًا روی آیکون دایره ای مربوط به
Recording  کلیک نما�د. حال می توانید کلیپ را در بخش گالری موبایل ذخیره شده است، مشاهده

کنید.

Chrome IG Stories for Instagram  ذخیره الیو از طریق افزونه

همان طور که می دانید فیلم های منتشر شده در قسمت LIVE پس از ۲۴ ساعت ناپدید می شوند؛ اما در
مواقعی کاربران تمایل دارند که الیو پیچ هایی را که دنبال می کنند، ذخیره نمایند. این مسئله به خصوص در

مورد فیلم های آموزشی که ادمین ها با مخاطبان خود به اشتراک می گذارند، اهمیت پیدا می کند.

از طریق پالگین های مرورگر گوگل کروم می توانید نسبت به دانلود الیو اینستاگرام اقدام کرده و آن را بر
روی سیستم خود ذخیره کنید. به دلیل این که این روش نیازی به نصب نرم افزار ندارد؛ بین کاربران

طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

برای بهره مندی از امکانات افزونه Chrome IG Stories for Instagram الزم است به فروشگاه

Add to Chrome  پالگین های مرورگر کروم مراجعه نما�د. پس از پیدا کردن این افزونه، روی گزینه
کلیک کنید و سپس Add Extension را برگزینید، تا پالگین بر روی کروم نصب شود.

پس از انجام این مراحل، آیکونی در قسمت سمت راست مرورگر مشاهده می شود. اکنون وارد اکانت
اینستاگرام خود شوید و الیو مورد نظر را انتخاب نما�د. سپس روی این آیکون پالگین ضربه بزنید، تا
لیستی از فیلم ها در اختیار شما قرار گیرد. هر کدام را که خواست می توانید دانلود کرده و و در سیستم خود

ذخیره کنید.

نتیجه گیری

LIVE یکی از ابزارهای جالب و پرطرفدار اینستاگرام می باشد که امکان ضبط فیلم به صورت زنده را برای
کاربران فراهم آورده است. گاهی نیاز دارید که ویدئوهای این بخش را ذخیره کنید، تا بتوانید سر فرصت و
با دقت و تمرکز بیشتر به مشاهده آن بپردازید. با استفاده از ابزارهایی که در این مقاله معرفی شد،

می توانید نسبت به دانلود الیو اینستاگرام اقدام کرده و برای همیشه آن را در دستگاه خود داشته باشید.

منبع مقاله

سواالت متداول ۳ روش ساده برای دانلود الیو اینستاگرام خود و دیگران

بله، به کمک ابزارهایی که در این مقاله معرفی شد، ذخیره الیو کاربران دیگر نیز امکان پذیر است.

Fast Save For Insta،Quick Save، Download از جمله بهترین نرم افزارهای دانلود الیو در موبایل های اندرویدی می توان به
Gram و غیره اشاره کرد.

آیا می توانم الیو سایر اکانت ها را دانلود کنم؟ -

بهترین اپلیکیشن ها برای دانلود الیو در سیستم عامل اندروید کدام ها هستند؟ -

ارتباط با ماهمکاری در فروشوبالگخدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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