
 اینستاگرام   igtvویدیو  

خود؛ کانون توجه را از   IGTVبود که اینستاگرام سرانجام با افزودن قابلیت  ۲۰۱۸در ژوئن سال  

 اینستاگرام  IGTV .های رقیب گرفت و راهی جدید برای کسب موفقیت بیشتر پیدا کردفرمپلت

های اینستاگرام، به کاربران  ها و داستانپیشرفت بزرگی در دنیای بازاریابی بود. در حالی که پست

توانایی انتشار محتوای ویدیویی  IGTV دهند؛ ویدیوثانیه را می  ۱۵یا   ۶۰های  ی انتشار فیلماجازه

ده از این قابلیت دار استفاعمودی یا افقی، با فرم طوالنی مدت را فراهم کرد. اگر شما هم دوست

 .جدید هستید، برای یادگیری و یافتن نکات ظریف آن تا پایان همراه ما بمانید

IGTV  اینستاگرام چیست؟ 

 

IGTV روزرسانی راهی است که اینستاگرام برای تغییردادن تجربه سنتی تلویزیون و تلفیق و به

اینستاگرام هم به عنوان یک برنامه مستقل و  IGTV .آن، با یک تجربه مدرن و موبایلی ایجاد کرد

کند. این برنامه به کاربران شود، کار میهم به عنوان یک ویژگی جدید که در برنامه اصلی ادغام می

دهد. برخالف خود امکان انتشار محتوای ویدیوی طوالنی در سایز ویدیو عمودی و افقی را می

دقیقه و برای کاربران محبوب یا تایید   ۱۰کاربران    برای همه   IGTV استوری اینستاگرام ، ویدیو

تواند باشد. با این حال، اینستاگرام ادعا کرده است در نهایت محدودیت دقیقه می  ۶۰شده حداکثر  



توانند از حداکثر زمان ویدیو استفاده کنند. یکی زمانی برای افراد وجود نخواهد داشت و همه می

ایجاد شد این بود که دیگر تنها فیلم عمودی  IGTV مان دردیگر از تغییرهایی که با گذشت ز

های اخیر خود اعالم کرد کاربران در قابلیت انتشار در این برنامه را ندارد. اینستاگرام در اعالمیه

 توانند به راحتی از هر دو فیلم عمودی و افقی استفاده کنند و انتخاب و انتشار سایز ویدیو خود می

IGTV    از آن پیشتیبانی خواهد کرداینستاگرام. 

      اینستاگرام استفاده کنید؟ IGTV چرا باید از

آور نیست اگر بشنوید که مردم اغلب محتوای ویدیویی را بر انواع دیگر محتوای آنالین تعجب

درصد از   ۸۰دهد که ترافیک ویدیویی اینترنتی،  ها نشان میدهند. در حقیقت گزارشترجیح می

هایی اجتماعی که در دهد. به همین دلیل است که شبکهکل ترافیک اینترنت را تشکیل می

های ها و شبکهفرماند. این محتواها نسبت به دیگر پلتود انتشار ویدیو را قراردادهامکانات خ

اینستاگرام، نسبت به دیگر  IGTV مجازی، جذابیت بیشتری برای کاربران دارند. در این میان 

هنوز تبلیغاتی  IGTV هایی دارد. به عنوان مثال های ویدیویی، مثل یوتیوب، مزیتعاملسیستم

ی کاربران نسبت به هایی است که توانسته دقت و عالقهترین بحثین خود، یکی از مهمندارد. ا

کنندگان از  ها را به خود جلب کن. همچنین، باعث تعامل و تمرکز بیشتر میان استفادهدیگر شبکه

 .این شبکه خواهد شد

ودی هستند ها عم های هوشمند است. این فیلمدر درجه اول برای تلفن IGTVبر این،  عالوه

 .های خود ندارندبنابراین کاربران برای تماشای آن نیازی به چرخاندن تلفن

ها و گذاری پستتوانند درست همانند ارسال و اشتراکهای دیگر آن این است که افراد میاز مزیت

ه را با دوستان خود ب IGTV ها در اینستاگرام خود، به راحتی و با همان روش قبلی، ویدیوداستان 

 .اشتراک بگذارند

 

 

 



اینستاگرام به خاطر  IGTV خاطر داشته باشید، این است که ی دیگری که بهتر است آن را بهنکته

های   داشتن مکالمه مستقیم و غیررسمی در مورد یک موضوع خاص یا نمایش برخی از ویدیو

 .گیرد میخالقانه، محبوبیت پیدا کرده است و در مقایسه با یوتیوب قرار  

 

 

 اینستاگرام IGTV های دسترسی بهراه 

ای در ی مستقل و هم به عنوان افزودهاینستاگرام هم به عنوان یک برنامه IGTV گفتیم که

های اخیر اینستاگرام به آن اضافه شد. هرکس که یک حساب اینستاگرام داشته باشد روزرسانیبه

اینستاگرام  IGTV های کانال جایی است که تمام فیلمخود را ایجاد کند.   IGTV تواند کانالمی

آید. اگر مشتاق و خواستار به ها( به نمایش در میها و استوریشما )جدا از قسمت بیوگرافی، عکس

، بهترین  IGTV ثانیه هستید، ویدیو ۶۰یا    ۳۰اشتراک گذاشتن ویدیو طوالنی با زمانی بیشتر از  

 :توانید به راحتی به آن دسترسی پیدا کنیدو راه زیر میانتخاب برای شما خواهد بود. از د

 IGTV آپدیت اینستاگرام و دسترسی به -۱

اینستاگرام    IGTV دانیدکنید، بدون شک نمیی قدیمی اینستاگرام استفاده میاگر از یک نسخه

آن اولین های قدیم برنامه وجود ندارد. برای دسترسی به  کجاست! زیرا که این قابلیت در نسخه

که  IGTV توانید ویدیوروزرسانی میروزرسانی اپلیکیشن است. بعد از بهکاری که باید بکنید به

 .ها پیدا کنید و ببینیداند در صفحات آنافراد به اشتراک گذاشته



 IGTV دانلود اپلیکیشن -۲

 

 و نصب برنامه ویدیو  راهنمایی خواهد کرد. برای دانلود  IGTVراه دوم، شما را به دانلود اپلیکیشن

IGTV های توانید به راحتی آن را در فروشگاهمی IOS  و اندروید پیدا کنید و بعد از طی کردن

 .مراحل نصب، به اپلیکیشن دسترسی داشته باشید

 IGTV انتشار ویدیو در  -۳

اینستاگرام  IGTV نوبت به انتشار ویدیو در IGTV ی مستقلروزرسانی یا دانلود برنامهبعد از به

کنید و بالفاصله یک نمایش شروع به خواهد رسید. دقیقا مانند وقتی که تلویزیون را روشن می

کنید، یک ویدیو به طور خودکار شروع به پخش را باز می  IGTV  کند؛ وقتی برنامهپخش می

جاد کنید. اگر با در اینستاگرام خود ای IGTV خواهد کرد. برای انتشار ویدیو شما باید یک کانال

ی مستقل آن را نصب ی شما اضافه نشد، باید برنامهبروزرسانی اینستاگرام، این بخش به برنامه

و اندروید موجود است. اکنون زمان ساخت کانال در  Ios های کنید که به راحتی در فروشگاه

 :رسیده است  IGTV قسمت ویدیو

 IGTV ساخت کانال -۴

روزرسانی برنامه، یک آیکون کوچک که نمادی از تلویزیون است در باال، سمت راست بهبا   

 .ی بعد بشویدشود. روی آن ضربه بزنید تا وارد مرحلهاینستاگرام شما، نمایش داده می

 .دنده که سمت راست تصویر است برویددر صفحه باز شده، به سراغ عالمت چرخ



را  سازید. در صفحه باز شده، گزینه ساخت کانالل خود را میاین صفحه، جایی است که شما کانا

 .بزنید

آید ساعته به نمایش در می  های الزم برای ساخت یک ویدیوی یکدر سه اسالید پیاپی، آموزش

 .سازیدکه شما را راهنمایی خواهد کرد. و در نهایت کانال خود را می

 


