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اینستاگرام یکی از پر استفاده ترین شبکه های اجتماعی نه تنها در ایران بلکه در کل جهان است. بخش قابل توجهی از

محتوای تولید شده توسط کاربران در این شبکه  ی اجتماعی جای گرفته است.

همین موضوع سبب شده که یکی از مهم ترین دغدغه های افراد این باشد که چطور می توان محتوای پیج های مختلف را

دانلود کرد. در این نوشته قصد داریم تا یک راه بسیار ساده برای انجام این کار توسط سایت دیجی فالوور به شما معرفی

کنیم. پیشنهاد ما این است که تا انتها با این نوشتار همراه باشید.
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دانلود راحت عکس و ویدئو از اینستاگرام

در سایت دیجی فالوور این امکان وجود دارد که فقط و فقط با وارد کردن نام کاربری پیج مورد نظر، ویدئوها، عکس ها یا

IGTV را به راحتی آب خوردن دانلود کرد.

کافی است که وارد سایت شده و نام کاربری (آیدی) پیج مد نظر خود را وارد کنید. بعد از انجام این کار سیستم به

سرورهای اینستاگرام متصل خواهد شد و در صورتی که پیج مد نظر عمومی (پابلیک) باشد، تمام عکس ها، ویدئوهای

کوتاه و IGTV به صورت یک لیست برای شما به نمایش در می آید.

مزیت استفاده از این سایت این است که برای دانلود از اینستاگرام و محتوا نیاز به ارائه پسورد ( رمز عبور) پیج نخواهید

داشت. همچنین انجام این کار به صورت صد در صد رایگان است و الزم نیست که برنامه اضافه یا یک ریال برای دانلود

محتوا هزینه پرداخت کنید.

https://www.digi-follower.com/instagram-video-downloader/
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در ابتدای صفحه البته عکس پروفایل پیج مد نظر به همراه بیوگرافی قرار می گیرد و شما می توانید به راحتی کلیک کردن

روی یک دکمه، عکس پروفایل را دانلود نما�د.

خدمات مربوط به عکس

اگر پست مورد نظر یک عکس باشد، در بخش زیرین آن 3 بخش وجود

خواهد داشت:

دانلود این عکس: با استفاده از این امکان می توانید عکس مورد نظر را با

کیفیت باال و مشابه فایل موجود در اینستاگرام دانلود کنید.

خرید الیک برای این پست: با استفاده از این بخش می توانید برای این

عکس الیک خریداری کنید. با وجود این بخش، پیدا کردن پست های مد نظر خود برای خرید الیک بسیار ساده تر از

همیشه در دسترس است و احتمال خطا کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

خرید خدمات اکسپلورر برای این پست: با استفاده از این دکمه میتوانید خدمات مربوط به اکسپلورر را برای پست مورد

نظر خریداری کنید. به این معنی که با ثبت این درخواست کمک خواهید کرد تا پست مورد نظرتان وارد اکسپلورر شود.

نکته: در پا�ن هر عکس تعداد الیک ها و تعداد کامنت دریافتی در آن پست هم نشان داده خواهد شد.

IGTV خدمات ویدئوي

آنچه در ادامه خواهید خواند :
خدمات مربوط به عکس1.

.2IGTV خدمات ویدئوی

خدمات ویدئوی معمولی3.

دانلود استوری ها4.
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واضح است که این روزها استفاده از ویدئوهای IGTV هم رواج بسیاری یافته است. خوشبختانه خدمات دیجی فالوور

شامل این نوع محتوا هم خواهد شد. در پا�ن هر پستی که به شکل ویدئوی IGTV باشد، 4 بخش وجود خواهد داشت

که به شکل زیر است:

دانلود این ویدئو: با استفاده از این بخش می توانید ویدئوی IGTV مد نظر را کیفیت بسیار باال دانلود کنید بدون این که

دردسر نصب برنامه های اضافه را به همراه داشته باشید.

خرید الیک IGTV : با استفاده از این بخش می توانید به صورت مستقیم و بدون طی کردن مراحل اضافه مانند ارسال

لینک پست و … برای ویدئوی خود الیک خریداری کنید.

خرید ویو IGTV: منظور از ویو عددی است که نشان می دهد چه تعداد افرادی از ویدئوی IGTV شما دیدن کرده اند. هر

چه قدر که این عدد بیشتر باشد، ارزش و اعتبار پیج شما هم افزایش خواهد یافت. با استفاده از این بخش می توانید به
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صورت مستقیم برای ویدئوی خود ویو خریداری کنید.

خرید خدمات اکسپلورر برای این پست: با استفاده از این بخش هم می توانید برای پست خود خدمات اکسپلورر

خریداری کنید تا احتمال ورود آن به این بخش افزایش یابد.

شبیه پست های عکسی، برای پست های ویدئویی هم تعداد ویو و الیک نمایش داده خواهد شد.

خدمات ویدئوي معمولی

منظور از ویدئوی معمولی است، ویدئوهایی است که در 60 ثانیه به کاربران عرضه می شوند و شکل سنتی این محتوا در

اینستاگرام هستند. برای این نوع از محتوا هم 4 بخش در نظر گرفته شده که شامل موارد زیر است:

دانلود این ویدئو: مانند ویدئوی IGTV امکان دانلود ویدئوهای زیر 60 ثانیه هم فراهم شده است که از این بخش امکان

پذیر است.

خرید بازدید ویدئو برای این پست: با استفاده از این بخش می توانید برای ویدئوهای خود بازدید یا همان ویو خریداری

کنید.

خرید الیک برای این پست: ویدئوهای یک دقیقه ای هم می توانند الیک شوند. در نتیجه امکان خرید آن هم وجود دارد

که از این بخش انجام می شود.

خرید خدمات اکسپلورر : با استفاده از این بخش می توانید به ویدئو کمک کنید که در بخش اکسپلورر اینستاگرام نمایش

داده شود.

دانلود استوري ها

اگر پیج مورد نظر در همین زمان اقدام به انتشار استوری کرده باشد، شما می توانید استوری های پیج را هم دانلود کرده و

در موبایل یا کامپیوتر خود ذخیره کنید. نکته مهم این جاست که برای هیچ کدام از این ها نیازی به ارائه پسورد نیست.

سخن پایانی

دانلود عکس، فیلم، IGTV و استوری از پیج های مختلف و خرید آنی الیک و ویو برای پیج های خودمان یکی از بزرگترین

دغدغه های کاربران امروزی اینستاگرام است که دیجی فالوور این کار را از هر زمان دیگری آسان تر کرده است. برای دانلود

محتوای یک پیج از طریق این وبسایت نیاز به ارائه رمز عبور پیج نیست.

سواالت متداول
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خیر. تمامی روش های دانلود ویدیو از اینستاگرام توسط سرور انجام شده و به فیلترشکن نیاز ندارد.

برای دانلود محتواهای تصویری و ویدیویی در اینستاگرام نیاز به نرم افزارها یا سایت هایی داریم که این کار را برای

ما انجام دهند و از داخل خود اینستاگرام این امکان وجود ندارد.

آیا براي دانلود ویدیو از اینستاگرام نیاز به وي پی ان هست؟ -

چرا به برنامه هاي دانلود از اینستاگرام نیاز داریم؟ -

فالوور

الیک

جستجو …
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