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ارسال تصاویر یک بار مصرف
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اپلیکیشن اینستاگرام روز به روز در حال پیشرفت است و قابلیت های
جدیدی به آن افزوده می گردد. یکی از  ویژگی های بسیار جالبی که

در آپدیت های جدید اینستاگرام ارائه شده است، امکان ارسال
تصاویر یک بار مصرف است.
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این قابلیت برای دایرکت اینستاگرام طراحی شده است، به عنوان
مثال اگر بخواهید عکس خود را برای کاربر خاصی بفرستید، اما

تمایل نداشته باشید که تصویر برای همیشه در دستگاه او ذخیره
شود، می توانید از این ویژگی استفاده کنید.

در این نوشتار قصد داریم که ترفند فرستادن عکس های تایمردار و
همچنین بازیابی آن ها را در اینستاگرام بیان کنیم. پس اگر دوست
دارید از این امکانات بهره ببرید، لطفًا مقاله را تا انتها مطالعه

بفرما�د.

با قابلیت ارسال عکس های یک بار مصرف در

اینستاگرام آشنا شوید

طراحان اینستاگرام در به روز رسانی اخیر این اپلیکیشن محبوب و
پرطرفدار، امکان ارسال عکس های یک بار مصرف را فراهم کرده اند.
منظور از یک بار مصرف بودن این است، کاربری که عکس برای او

فرستاده می شود، تنها یک مرتبه قادر است این تصاویر را مشاهده
کند. بعد از آن عکس به طور خودکار از دایرکت حذف می گردد.

شما به راحتی می توانید چنین عکس هایی را در گروه های اینستاگرام
و یا در محیط چت اختصاصی ارسال کنید. این قابلیت به قدری
محبوب شده که طبق ادعای توسعه دهندگان اینستاگرام تعداد

کاربرانی که از این ویژگی استفاده می کنند، به حدود ۳۰۰ میلیون نفر
نیز رسیده است.

یکی از خصوصیات جالب عکس های تایمردار این است، چنانچه
مخاطبی که تصویر برای او فرستاده می شود، از صفحه چت خود
اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام این موضوع را فورًا به اطالع

فرستنده می رساند.

آموزش ارسال تصاویر یک بار مصرف در اینستاگرام
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به منظور ارسال تصاویر یک بار مصرف، نخست وارد اکانت
اینستاگرام خود شوید و روی آیکون دایرکت که در شکل زیر نشان

داده شده است، ضربه بزنید.

سپس وارد محیط چت شخصی شوید که قصد دارید عکس مورد
نظر را برای او بفرستید.

در مرحله بعد آیکونی را که در شکل زیر در دایره قرمز رنگ نشان داده
شده است، انتخاب کرده و سپس عکس دلخواه خود را برگزینید. این

تصویر را می توانید از گالری گوشی خود انتخاب نما�د، یا همان
لحظه با دوربین گوشی عکس بگیرید.

در گام بعدی الزم است که روی گزینه ONE VIEW کلیک کنید.

سپس گزینه Send را لمس کنید، تا تصویر تایمر دار برای مخاطب
ارسال شود. در این حالت فرد تنها در مدت مشخص شده می تواند

عکس را ببیند.

بررسی ویژگی های عکس یک بار مصرف
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ارسال تصاویر یک بار مصرف طرفداران بسیاری در بین کاربران ایرانی
دارد. این عکس ها که در دایرکت اینستاگرام فرستاده می شوند، از

نوع تایمردار هستند؛ یعنی تنها در مدت زمان مشخصی به مخاطب
نشان داده می شوند.

زمانی که تایم تع�ن شده به اتمام برسد، عکس به طور اتوماتیک از

صفحه چت ناپدید می گردد. اما مخاطبی که تصویر برای او فرستاده
می شود، می تواند از روی آن اسکرین شات بگیرد. 

برای این که به اطالعات عکس تایمردار دسترسی پیدا کنید و بدانید
که مخاطب شما چه عکس العملی نشان داده است، مطابق

دستورالعمل زیر عمل نما�د:

1-اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا کنید و در صفحه Home روی آیکون
دایره که در قسمت باال قرار گرفته است، ضربه بزنید.

2-اکنون الزم است که وارد صفحه چت مخاطب خود شوید و با
انگشت تصویر مخفی فرستاده شده را لمس کرده و نگه دارید. از
منوی نشان داده شده گزینه Details را برگزینید، تا بتوانید از عکس

العمل مخاطب  نسبت به تصویر ارسالی مطلع شوید.
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در این بخش گزینه های مختلفی را مشاهده می کنید. به عنوان مثال
Delivered نشان می دهد که تصویر تایمردار کار چه موقعی به کاربر

تحویل داده شده است.

گزینه Opened بیانگر این است که کاربر چه زمانی عکس ارسالی را

باز کرده است. این گزینه در تصویر زیر نشان داده شده است.

توسط گزینه Screenshot نیز می توانید بفهمید که آیا مخاطب از
عکس مورد نظر اسکرین شات گرفته یا نه؟

آیا امکان بازیابی عکس های یک بار مصرف در

اینستاگرام وجود دارد؟

 علی رغم همه تمهیداتی که توسعه دهندگان اینستاگرام برای حفظ

حریم خصوصی کاربران اندیشیده اند، اما باز هم امکان بازیابی
عکس های یکبار مصرف وجود دارد. به منظور ریکاوری تصاویر

تایمردار کافیست این مراحل را انجام دهید:

 1-بازیابی تصاویر یک بار مصرف در گوشی های اندرویدی
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چنانچه گوشی موبایل شما از نوع اندروید باشد، برای ریکاوری
عکس های یک بار مصرف دستورالعمل گفته شده در زیر را انجام

دهید:

·        ابتدا وارد اکانت اینستاگرام خود شوید و به صفحه چت فردی

که عکس را برای شما فرستاده است، بروید. چند لحظه صبر کنید، تا
تصویر مورد نظر بارگیری شود. دقت کنید که به هیچ وجه روی
تصویر ضربه نزنید، چون فرستنده متوجه می شود که عکس را مجددا

مشاهده کرده اید.

·        در گام بعدی وارد تنظیمات سریع دستگاه خود شوید و

موبایل را در حالت پرواز قرار دهید.

·        اکنون وارد صفحه چت کاربر شوید و تصویر یک بار مصرف را
لمس کرده و نگه دارید و آن را مشاهده نما�د. حتی می تواند از

روی آن اسکرین شات بگیرید. در این شرایط فرستنده به هیچ وجه
متوجه نمی شود که از روی عکس ارسالی اسکرین شات تهیه کرده اید.

2-بازیابی تصاویر یک بار مصرف در آیفون

 چنانچه تلفن هوشمند شما از سیستم عامل IOS پشتیبانی می کند،
به منظور بازیابی تصاویر یک بار مصرف اینستاگرام مراحل زیر را طی

کنید:

o       وارد اکانت اینستاگرام خود شوید و به صفحه چت شخص

مورد نظر وارد شوید، اما اصال روی عکس بزنید و آن را باز نکنید.
چند لحظه منتظر بمانید، تا تصویر بارگیری شود.

o       سپس باید اتصال اینترنت دستگاه خود را قطع نما�د. بهتر

است موبایل را در حالت پرواز قرار دهید، تا اطمینان حاصل کنید که
کلیه اتصاالت اینترنت از بین رفته است.

o       در گام بعدی به دایرکت کاربر رفته و تصویر فرستاده شده را باز
کنید.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


به اشتراك بگذاريد!

نتیجه گیری

قابلیت ارسال تصاویر یک بار مصرف در اینستاگرام به حفظ حریم

شخصی کاربران بسیار کمک می کند. عکس های تایمردار پس از
ارسال شدن در دایرکت به طور اتوماتیک حذف می شوند و دیگر

شخص گیرنده نمی تواند آن را مشاهده کند. حتی در صورت عکس
گرفتن از صفحه چت، شما متوجه این کار می شوید.

با استفاده از روشی که در این مقاله گفته شد، به سهولت می توانید از

این ویژگی جالب و کاربردی بهره ببرید. البته همان طور که در باال
توضیح داده شد، امکان بازیابی عکس های یک بار مصرف در

اینستاگرام وجود دارد. پس الزم است که تمام جوانب احتیاط را
رعایت کنید. در صورتی که نیاز دارید الیک پست هایتان را باال ببرید

با خرید الیک اینستاگرام الیک پست هاتونو به سقف بچسبونین.

منبع مقاله

سواالت پر تکرار در رابطه با ارسال تصاویر یکبار مصرف

در اینستاگرام

 
برای خواندن مطالب ارسال تصاویر یک بار مصرف به صورت افالین

pdf را دانلود کنید.

چگونه عکس های یکبار مصرف را دوباره ببینیم؟ +

ارسال عکس تایمر دار در اینستاگرام چگونه است؟ +
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