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5/5 - (1 امتیاز)

پست ویدیو در اینستاگرام یکی از موارد بسیار مهمی است که الزم می دانیم تا در مورد آن اطالعات کامل و دقیقی را

بیان کنیم. پست کردن ویدئوها در اینستاگرام می تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد و به همین دلیل است که الزم

می دانیم تا دالیلی که مربوط به پست ویدیو در اینستاگرام و همچنین مواردی که سبب می شود تا ویدئوها و عکس ها

در این اپلیکیشن اجتماعی آپلود نشوند را مورد بررسی قرار دهیم. این مطلب توسط تیم دیجی فالوور تهیه و تنظیم شده

است و می تواند به شما کمک کند تا در این زمینه بتوانید به شکل بهتری عمل کنید.
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دالیل عدم پست ویدیو در اینستاگرام

چه دالیلی سبب می شوند تا

ویدئوهای شما در پلت فرم

اجتماعی اینستاگرام آپلود و یا

همان بارگذاری نشود؟ زمانی

که بتوانید دالیل این موضوع را

متوجه شوید، قطعا می توانید

در این زمینه نیز عملکردهای

بهتری را داشته باشید. در این

قسمت به این موارد اشاره

خواهیم کرد و سعی می کنیم تا

راهکارهای مربوط به آن را نیز

برای شما توضیح دهیم.

·       حجم باالي ویدیو

گاهی اوقات به دلیل باال بودن حجم ویدئو نمی توانید به خوبی ویدئوهای مورد نظر خودتان را بارگذاری کنید. باال بودن

حجم ویدیوها در حقیقت نیاز به سرعت باالی اینترنت دارد و این موضوع گاهی اوقات در دسترس نیست. از سوی دیگر

نیز اگر حجم ویدئو باال باشد برای آن که این ویدئو برای مخاطبان و فالورهای شما به نمایش دربیاید، نیاز به صرف

اندکی زمان دارید.

·       محتواي نامناسب

اینستاگرام یک پلتفرم اجتماعی است که هدف اصلی آن سرگرم کردن مردم می باشد. زمانی که محتواهای متفاوت و

مغاير با این موضوع را در صفحه شخصی خود قرار دهید، احتماال محتوا برای شما نمایش داده نمی شود.

این موضوع سبب می شود تا این مسئله را به عنوان پست نشدن ویدئو بتوانیم در نظر بگیریم. فراموش نکنید که

محتوای نامناسب عالوه بر آن که در صفحه شخصی شما قرار داده نمی شود، حتی ممکن است وضعیت صفحه شما را

نیز از حالت پیشرفت به حالت سکون درآورد.
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·       آهنگ کپی رایت

گاهی اوقات ویدئویی که بر روی اینستاگرام پست می کنید، پست می شود اما در عرض مدت زمان کوتاهی همچون

چند دقیقه و یا حتی یک ساعت از روی اینستاگرام پاک می شود. این موضوع به دلیل رعایت حق کپی رایت است.

رعایت حق کپی رایت در ایران آن طور که باید و شاید مرسوم نیست، اما اینستاگرام به تازگی قوانین سختگیرانه و بسیار

زیادی را در این زمینه وضع کرده است. مطابق با این قوانین هر ویدئو و یا عکسی که از آهنگ های اصلی و دارای حق

کپی رایت استفاده کند از روی پیج پاک خواهد شد. این مسئله سبب می شود تا نتوانید ویدئوهای خودتان را آپلود

کنید. برای رفع این مشکل یا باید به طور کلی از آهنگ های بدون حق کپی رایت استفاده کنید و یا آن که از آهنگ

استفاده نکنید.
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·       به روز رسانی اپلیکیشن

گاهی اوقات ممکن است نسخه به روز شده و جدید اینستاگرام وارد بازار شده باشد، اما شما همچنان از نسخه های

قدیمی استفاده کنید. این مسئله سبب می شود تا نتوانید ویدئوهای خود را به شکل مناسب و درستی آپلود کنید و

احتماال در همان میانه آپلود شدن ویدئوها با پیغام ارور آن مواجه خواهید شد.

فراموش نکنید که به روز کردن این برنامه از گوگل پلی و یا اپل استور اهمیت زیادی دارد و سبب می شود تا کارایی های

این برنامه به شکل دقیق تر و بهتری اجرا شوند.

·       باز بودن برنامه ها

مورد بعدی که می تواند در ایجاد مشکل برای پست ویدئو در اینستاگرام پیشقدم باشد، موضوعی است که شاید به

ظاهر پیش پا افتاده به نظر برسد، اما در نهایت تاثیر بسیار زیادی دارد. گاهی اوقات این موضوع به خاطر باز بودن دیگر

برنامه ها و همچنین مصرف اینترنت توسط این برنامه ها است. این مسئله سبب می شود تا اینترنت بیشتری برای

برنامه ها مصرف شود و سرعت اینترنت برای آپلود کردن ویدیو ها مناسب نباشد.

·       فریم ریک و کدك نامناسب

مورد بعدی در خصوص نامناسب بودن فریم ریک و کدک نامناسب ویدئوها است. برای آن که بتوانید این موضوع را نیز

برطرف نما�د بهتر است طبق مواردی که در این بخش ارائه می شوند، تنظیمات ویدئویی خودتان را انجام داده و

سپس با توجه به همان، ویدئوی مورد نظر خودتان را آپلود کنید.

·       کدك تصویر

Video codec: H.264 codec / MP4 –

کدک صدا

Audio codec: AAC audio codec at 44.1 kHz mono –

حداکثر عرض ویدیو
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Size: maximum width 1080 pixels any height –

فریم ریت ویدیو

Frame rate: 29.96 frames per second –

بیت ریت ویدیو

Video bitrate: 3,500 kbps video bitrate –

طول ویدیو از لحاظ زمانی

Video length: 3 to 60 seconds –

نسبت تصویر

Aspect ratio: 16:9 or 1:1–

·       حافظه گوشی

شاید به این موضوع کمتر توجه کرده باشید، اما بد نیست بدانید که حتی میزان حافظه در دسترس گوشی نیز می تواند

بر روی سرعت آپلود شدن ویدئو و به طور کلی بارگذاری ویدئو تاثیر مستقیم و عمیقی داشته باشد.

این مسئله سبب می شود تا در زمان شما صرفه جویی زیادی شود و از این بابت هیچگونه مشکلی نداشته باشید.

بنابراین فراموش نکنید که حتما حافظه خالی گوشی خودتان را به حداکثر برسانید تا بتوانید آپلود کردن ویدیو های

اینستاگرامی خودتان در این شبکه اجتماعی پر طرفدار را به ساده ترین و همچنین راحت ترین شکل ممکن انجام دهید.

جمع بندي

مواردی که در طول این مطلب کوتاه بیان شدند می توانند به شما کمک کنند تا به پست ویدیو در اینستاگرام از دیدگاه

بهتری نگاه کنید. این موضوعات و نکات مسلما کمک بسیار زیادی را به شما در این زمینه خواهند کرد و همین مسئله

سبب می شود تا وضعیت پیج شما نیز هرچه بهتر و بیشتر ارتقا پیدا کند.
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در صورتی که نیاز به هر گونه کمک و توصیه و یا خرید فالوور و الیک و… داشتید، می توانید به فروشگاه دیجی فالوور

مراجعه کنید. این فروشگاه یکی از بهترین و همچنین معتبرترین فروشگاه هایی است که در این زمینه در حال فعالیت

است.

سواالت متداول

حجم باالی ویدیو _ آهنگ کپی رایت _ به روز رسانی اپلیکیشن _ محتوای نامناسب

مشکل در بارگذاری ویدیو در اینستاگرام می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. از جمله اشکال در اتصال اینترنت،

آپدیت نبودن اینستاگرام

چرا ویدئو در اینستاگرام پست نمی شود؟ -

چرا هنگام بارگذاري ویدیو در اینستاگرام با ارور ویدیو پست نشد مواجه می شوم؟ -

فالوور
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