
 نحوه دانلود و ذخیره ویدیوهای الیو اینستاگرام

ه ویدیوهای زنده اینستاگرام  :فرآیندهای مختلف برای دانلود و ذخیر

 :1فرآیند 

 .برنامه اینستاگرام را باز کنید

به بزنید «Go Live» به نمایه شخیص بروید و روی  .در صفحه او ضر

به بزنید« ویدیو زنده»به عنوان نوع پست روی   .ضر

در صورت تمایل، قبل یا بعد از وارد کردن نظر، یک نظر بگذارید تا مخاطبان هنگام تماشای ویدیوی شما، 

 .آن را ببینند

وع ویدیوی زنده»روی  ر دستگاهتان « شر به بزنید تا پخش ویدیوی زنده از دوربیر ر این بخش ضر در پاییر

وع شود  .شر

وع کنید، سپس با وارد کردن آن در خواهید افراد به همراه شما بپیوندند، با شاگر یم مارش معکوس شر

 در طول پخش خود استفاده یم« افزودن هشتگ»فضای زیر 
ی

ر شوید که از چه هشتگ کنید. در مطمی 

 .صورت وجود، مکان مورد نظر خود را برای ویدیوی زنده انتخاب کنید

 

 :2ند فرآی

دانلود فیلم الیو اینستاگرام نسبتا آسان است. وقتی ویدیوی زنده به پایان یم رسد، تصویر کوچک موجود 

به  در فید شما به یک پیکان پخش کوچک تغییر یم کند )که در کنار دکمه ضبط قرار دارد(. روی آن ضر

 :بزنید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید

به بزنید و  «Copy Link» روی  .پیوند را برای حفظ امنیت در پنجره دیگری قرار دهید ضر



 بروید /instagramlive-downloader.com بروید و به Safari به

وع»را فشار دهید یا روی  enters ، و(قبل از آن https بدون) آن را کتی و در آن جایگذاری کنید « شر

 .اینستاگرام به شما پیشنهاد یم شود کلیک کنید. با این کار سه روش برای دانلود ویدیوها از الیو 

های هش متفاوتی را برای کساتر که به امنیت توانید هر نوع فاییل را که نیاز دارید انتخاب کنید و گزینهیم

ی از دانلود نیاز دارند تنظیم کنید  .بیشیی

ر صفحه Save Instagram فروشگاه برنامه آیفون را باز کنید و جستجو کنید.  را در نوار جستجو در پاییر

سپس به صفحه ای برای این برنامه خاص هدایت یم شوید که یم توانید روی آن کلیک کنید تا در تلفن 

ی کنید  .خود بارگیر

 در 
ر
 های اضاف

ی
این رایگان است و بدون تبلیغات است )اگرچه خرید درون برنامه ای اختیاری با ویژگ

س است(. برنامه را اجرا کنید و آنچه را که ر باالی صفحه خود وارد  دسیی به دنبال آن هستید در کادر میی

کنید. اگر نام کاربری شخیص پس از جستجوی نام او به طور خودکار ظاهر شد، روی کیس که از آنجا یم 

 .خواهید کلیک کنید

 :3فرآیند 

ه ویدیوهای یک راه حل برای این مشکل وجود دارد. اگر نیاز به دانلود ویدیوهای الیو اینستاگرام یا ذخیر 

الیو اینستاگرام در رایانه ویندوز یا مک دارید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که نرم افزار دانلود 

بر روی رایانه شما، همه  رایگان کمگ نصب کنید که به آن واسطه الیو های مورد نظر شما را دانلود کند. 

 .هر زمان که بخواهید آماده خواهند بودآخرین و گذشته ویدیوهای خصویص شما برای مشاهده 

 :4فرآیند 

به بزنید  .استوری اینستاگرایم را که یم خواهید دانلود کنید جستجو کنید، سپس روی آن ضر

به بزنید، جاتی که همه فیلم
ر در سمت راست باالی صفحه ضر های ها و عکسروی فلش رو به پاییر

ه  .شوندشده شما فهرست یمذخیر

ر پانل بعدی که پس از باز کردن یک استوری ظاهر یم« یدیودانلود و »روی   .شود، کلیک کنیددر پاییر

ی ها چند ثانیه صیر کنید تا اینستاگرام بسته به تلفتر که دارید، ویدیوی شما را در گالری یا پوشه بارگیر

ه یم  .کندتبدیل و ذخیر

 :5فرآیند 

ه کنید، اما باید قبل از پایان پخش، این کار توانید ویدیوهای اینستاگرام را دانلود و در دستیم گاه خود ذخیر

 .را در برنامه انجام دهید



به زدن بر روی نماد دانلود در باالی صفحه و انجام مراحل بعد از آن انجام  یم توانید این کار را با ضر

ه دارید، در همان دهید. هنگایم که یک ویدیو را با موفقیت دانلود کردید، تا زماتر که آن را در آنجا نگ

 یم ماند
ی
 .موقعیت باف

 برای همیشه از 
ً
با این حال، اگر آن ویدیو را از این صفحه یا مکان دیگری از تلفن خود حذف کنید، عمال

ر خواهد رفت، مگر اینکه شخص دیگری ابتدا آن را دوباره در تلفن خود دانلود کند  .بیر

توانید ویدیوی الیو یا خاموش کردن رومینگ داده در دستگاه خود، نیم Wi-Fi بدون نیاز به اتصال به

 .اینستاگرام را دانلود کنید

، توصیه یم ها ای را دانلود کنید که ویدیو را در تلفن شما نشان دهد. اکیر تلفنکنم برنامهاما در حال حاضر

ه کنیداری شدهیک یا دو مورد از قبل روی آنها بارگذ  .اند و سپس آن را در تلفن خود ذخیر

  

 


