
 را دانلود کرد؟   نستاگرامیا  ویدیو  توانیچگونه م

های موجود در اینستاگرام را دانلود  به دالیل مختلفی بخواهید فیلمهریک از شما ممکن است  

 (Save) ذخیره  مند به مشاهده این ویدیوها در اینستاگرام باشید که گزینهکنید. اگر فقط عالقه

های اینستاگرام فراهم شده است. با این وجود، بسیاری از این ویدیوها ارزش دانلود برای پست

 جا در موارد بسیاری استفاده کرد. توان از آنکردن دارند چراکه می

 دانلود ویدیو اینستاگرام چیست؟ از  هدف  

 

ویدیوهای اینستاگرام را دانلود کنیم. ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که چرا باید  

آشنا باشید، به طور قطع از  اریابی اینترنتیهای بازروش پاسخ این سوال بسیار ساده است. اگر با

ویدیوهای اینستاگرام محل مناسبی   آگاهی دارید. عالوه بر این، تولید محتوای ارزشمند اهمیت

 .استفاده کردتوان  ها میهستند که برای الگوبرداری از آن های آموزشیتولید فیلم برای
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https://blog.faradars.org/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/


 چگونه فیلم های اینستاگرام را دانلود کنیم ؟ 

ها کافی است لینک پست مورد نظر خود را داشته باشیم و به این ترتیب بتوانیم  در بیشتر روش

نویسی  نحوه کپشن ویدیوهای مربوط به پست را دانلود کنیم. همچنین، با توجه به اهمیت اطالع از

دی در اجرای اهداف بازاریابی ما ها نیز اهمیت بسیار زیاو کپشن هاهشتگ  ، دانلوداینستاگرام

 .خواهند داشت

 ساده ترین روش دانلود ویدیو از اینستاگرام 

کنیم. به کمک این ها برای دانلود ویدیو از اینستاگرام را بیان میترین راهدر این بخش یکی از ساده

 .شودروش، ویدیو مورد نظر بدون افت کیفیت و به راحتی دانلود می

اول، به کمک اپلکیشن اینستاگرام یا با استفاده از مرورگر کامپیوتر خود به پست مورد در مرحله  

ای به صورت های اینستاگرام و در گوشه سمت راست، گزینهنظر بروید. در هر یک از پست

شود. در این مرحله نقطه« وجود دارد. با کلیک بر روی این بخش، منوی مربوط به آن باز می»سه

 .مربوط به ویدیو کپی شود  URL را انتخاب کنید تا «Copy Link» گزینه
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 بروید و آن را کپی و روی گزینه  «Bigbangram»، به سایت الزم است    در مرحله بعد

«Download» کلیک کنید. 

شود و ویدیو مورد نمایشی از ویدیو ظاهر می، پیش Downloadدر نهایت بعد از فشردن دکمه

و وارد کردن   «All Profile Content»خواهد شد. همچنین با استفاده از دکمه نظر دانلود  

 .»شناسه« )آیدی( حساب کاربری مورد نظر، امکان دانلود تمامی محتوای تولیدی وجود دارد

 سایر روش های دانلود ویدیو از اینستاگرام

رد استفاده قرار داد. ها و حتی سیستم عامل لینوکس مو توان در تمامی دستگاهروش قبلی را می

 .کنیم ها بررسی میدر ادامه، دانلود ویدیو از اینستاگرام را به کمک سایر روش

 :دانلود ویدیو از اینستاگرام اندروید

 

آن ویدیو به طور   از نکات جالب اندروید این است که با مشاهده یک ویدیو در مرورگر یا اپلیکیشن،

توان به ویدیو دسترسی شود که با بازیابی آن میذخیره می (Cache) «خودکار به صورت »کش

گوشی خود اقدام  (File Manager) «ها باید از بخش »مدیرت فایلپیدا کرد. برای بازیابی فایل

 .کنیمکنید که مراحل آن را در ادامه بیان می



مرورگر مشاهده کنید. این نکته را در مرحله اول باید ویدیو را به طور کامل از طریق اپلیکیشن یا  

شود. بنابراین به یاد داشته باشید که تنها همان بخش مشاهده شده در گوشی شما ذخیره می

 .ویدیو را باید به طور کامل مشاهده کنید

بروید.  Android > Data گوشی خود را باز کنید و به مسیر  File Managerدر مرحله بعد،  

 .را بنویسید com.instagram.androidحه عبارت در نوار جستجوی باالی صف

بروید. تمامی ویدیوهای اینستاگرام در این بخش با  Cache > Videos در مرحله بعد به مسیر

آخرین ویدیوها در   فرض،شوند. در این حالت به طور پیشنمایش داده می «.clean» پسوند

 .گیرندباالترین بخش فهرست قرار می

که آن را به عنوان یک فایل تغییر دهید یا این «.MP4» به «.clean» مورد نظر را ازپسوند فایل  

امکان مشاهده   که کش اینستاگرام را پاک نکرده باشید،ویدویی در پلیر خود باز کنید. تا زمانی

 .ویدیوها در این مکان وجود دارد

 

 


