ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
واﺗﺴﺎپ در ﮔﺎﻟﺮی را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
واﺗﺴﺎپ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ
ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از

ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺲ اپ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺸﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و ﻫﻢ  iOSﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ارﺳﺎﻟﯽ در واﺗﺴﺎپ دارﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ذﺧﯿﺮه ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲﻫﺎ در واﺗﺴﺎپ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی واﺗﺴﺎپ در ﮔﺎﻟﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪهاﯾﺪ و درﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶ رو را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

 .1رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
زﺣﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺴﺘﺎرت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻫﻢ ﺑﺎ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن دوﺑﺎره ﮔﻮﺷﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص رﯾﺴﺘﺎرت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 .2ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Media Visibilityدر اﻧﺪروﯾﺪ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی در واﺗﺴﺎپ ،اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﮔﻮﺷﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺪل ﮔﻮﺷﯽ
اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل واﺗﺴﺎپ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Media
 visibilityرا اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را در ﮔﺎﻟﺮی
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی واﺗﺴﺎپ در ﮔﺎﻟﺮی

ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
دو راه ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Media visibilityوﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
راه اول :ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن  Media visibilityﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﮔﺎم اول :واﺗﺴﺎپ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﮑﻮن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وارد ﺑﺨﺶ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻮﯾﺪ.
ﮔﺎم دوم :ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ،Chatsﮔﺰﯾﻨﻪ  Media visibilityرا از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻮﭻ آن ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﭻ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در آﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی درﯾﺎﻓﺘﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺴﺎپ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ.

راه دوم :ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن  Media visibilityﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص
اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن در ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Media visibilityﻓﻘﻂ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﮔﺎمﻫﺎی
زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺮای آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎم اول :ﭼﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده و روی ﻧﺎم او )ﯾﺎ ﻧﺎم ﮔﺮوه( ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم دوم :روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Media visibilityﺗﭗ ﮐﺮده و در ﺟﻮاب ﺗﺎﺪﯾﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Yesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Media visibilityرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﮔﺎﻟﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﻠﻮرر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 .4ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﺶ واﺗﺴﺎپ در اﻧﺪروﯾﺪ
ﮔﺎم اول :ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ) (Settingsﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و وارد ﺑﺨﺶ  Appsﯾﺎ & Apps
 notificationsﺷﻮﯾﺪ.
ﮔﺎم دوم :از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ،All appsواﺗﺴﺎپ را ﭘﯿﺪا و آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎم ﺳﻮم :از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Storageو ﺳﭙﺲ  Clear cacheرا

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﯽ را رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﺶ واﺗﺴﺎپ ،ﭼﺖﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺎی آنﻫﺎ را ﭘﺎک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Clear Storageﯾﺎ  Clear Dataﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

 .5ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Save to Camera Rollدر آﯾﻔﻮن
ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺪروﯾﺪ ،ﻋﮑﺲﻫﺎی واﺗﺴﺎپ در آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در  Photosﯾﺎ ﻫﺮ

اپ ﮔﺎﻟﺮی دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪن آنﻫﺎ در اپ ﮔﺎﻟﺮی ﭘﯿﺸﻔﺮض
ﮔﻮﺷﯿﺘﺎن ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺳﯿﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Save to Camera Rollرا
ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در واﺗﺴﺎپ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،واﺗﺴﺎپ را ﺑﺎز ﮐﺮده و وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﭗ روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Chatsدر ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  Save to Camera Rollﺑﮕﺮدﯾﺪ و
ﺳﻮﭻ آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 .6ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ  Photosدر آﯾﻔﻮن
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ واﺗﺴﺎپ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺴﺎپ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی واﺗﺴﺎپ در

ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﮑﺮول ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ واﺗﺴﺎپ را ﭘﯿﺪا

ﮐﺮده و وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ روی  Photosﺗﭗ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Read and Writeرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 .7ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ
اﮔﺮ در واﺗﺴﺎپ زﯾﺎد ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه
ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻤﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﮔﺎﻟﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .راه

ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اپ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد واﺗﺴﺎپ ﻋﮑﺲﻫﺎی اﺿﺎﻓﯿﺘﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

 .8ﺑﺮرﺳﯽ Google Photos
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از  Google Photosﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺸﻔﺮض در ﮔﻮﺷﯿﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در
آن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  Delete local copyﯾﺎ  Free up device storageاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی واﺗﺴﺎپ در ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻋﮑﺲﻫﺎ از روی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮوﯾﺲ  Google Photosدر دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 .9ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ واﺗﺴﺎپ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﭘﻠﯿﮑﺸﻦﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﻣﻮرد واﺗﺴﺎپ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ روز اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اپ ﻣﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و واﺗﺴﺎپ را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ

ﮐﻨﯿﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر :ﻧﺼﺐ دوﺑﺎره واﺗﺴﺎپ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺪاﻣﺸﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ
ﻫﺎی واﺗﺴﺎپ در ﮔﺎﻟﺮی ﮔﻮﺷﯿﺘﺎن ﭼﺎره ﺳﺎز ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ واﺗﺴﺎپ را ﺣﺬف و
ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﮔﺎﻟﺮﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  backupﻣﻮﺟﻮد در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﺗﺴﺎپ از ﭼﺖﻫﺎﯾﺘﺎن
در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ )اﻧﺪروﯾﺪ( و ﯾﺎ آیﮐﻼود )آﯾﻔﻮن( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺬف واﺗﺴﺎپ ﺗﻤﺎم
ﭼﺖﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﻤﯿﺎت ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﮐﺎﻧﺘﺘﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

