
 نحوه بازیابی عکس و فیلم از اینستاگرام

 یا «Recently Deleted» ها و ویدیوهای اینستاگرام از پوشههای بازیابی عکسیکی از راه

«Archive» های عکس های اینستاگرام بگردید، در آلبومبرنامه است. مکان دیگری که باید به دنبال فایل

ها و انید عکستودستگاهتان مانند گالری، پوشه دانلود، مدیریت فایل یا موارد دیگر است. همچنین می

 .جستجو کنید Google Photos یا iCloud ویدیوهای گمشده را در پوشه پشتیبان مانند

گیری ابری پیدا شده اینستاگرام را در هیچ مکانی از دستگاه یا پشتیبانها و ویدیوهای حذفاگر عکس

رام از دست رفته از دستگاه های اینستاگافزار بازیابی عکس و ویدیو برای بازیابی فایلنکردید، از یک نرم

 .سازی استفاده کنیدذخیره

 در اینستاگرام "Recently Deleted" : بازیابی از پوشه1راه 

اینستاگرام به بازیابی محتوای حذف شده در برنامه کمک می کند.  "Recently Deleted" ویژگی

 ساب شما ابتدا به پوشههای حذف شده از حها و داستان، حلقهIGTV ها، ویدیوها، ویدیوهایعکس

Recently Deleted روز در این پوشه می مانند به جز استوری ها که فقط  30شوند. فایل ها منتقل می

 .ساعت باقی می مانند 24

روزه انجام دهید، این  30ها و ویدیوهای اینستاگرام را در این بازه خواهید حذف و بازیابی عکساگر می

حل زیر انجام دهید. قبل از آن، فقط مطمئن شوید که از آخرین نسخه اینستاگرام کار را با دنبال کردن مرا

 .استفاده می کنید

 .کلیک کنید Settings > Account > Recently Deleted اینستاگرام را باز کنید و روی

 .نقطه در گوشه باال سمت راست کلیک کنید 3روی عکس ها و فیلم های مورد نیاز ضربه بزنید و روی 

کلیک کنید. برای بازیابی عکس ها و ویدیوهای حذف شده، عمل را در کادر پاپ  Restore بر روی گزینه

 .آپ تأیید کنید

 .را انتخاب کنید، فایل ها را برای همیشه از حساب اینستاگرام شما پاک می کند Delete اگر گزینه

 : بازیابی عکس ها از آرشیو اینستاگرام2راه 

اندازی کرد که کمک بزرگی بود زیرا به را راه« های بایگانیپست»ویژگی  2017 اینستاگرام در سال

ها را از دیده شدن توسط دیگران پنهان کنند. همچنین می توانید ها و استوریداد عکسکاربران اجازه می

حذف  عکس های "حذف شده" را از پوشه بایگانی بازیابی کنید. با این حال، اگر یک عکس را از بایگانی

 .کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانید دوباره آن را بازیابی کنید

 :مراحل زیر را برای بازیابی یا بازیابی عکس ها و ویدیوهای حذف شده اینستاگرام از آرشیو دنبال کنید

 .برنامه اینستاگرام را باز کنید و روی عکس پروفایل خود در پایین کلیک کنید



 .را انتخاب کنید Archive شه سمت راست باال کلیک کنید وروی نماد منو در گو

 Stories archive ،Posts ، روی منوی کشویی کلیک کنید و از گزینه هایArchive با باز شدن پوشه

archive یا Live archiveاز جایی که عکس ها یا ویدیوها را گم کرده اید، انتخاب کنید ،. 

نقطه کلیک کنید. نمایش در نمایه را انتخاب کنید.  3ید و روی حاال روی تصویر مورد نیاز کلیک کن

 .گردانیدهای از دست رفته را به فید خود برمیویدیوها و عکس

 : بازیابی عکس های اینستاگرام از گالری/آلبوم ها در اندروید یا آیفون3راه 

کار در آلبوم گالری اندروید هر زمان که عکس یا ویدیویی را در اینستاگرام آپلود می کنید، به طور خود

 فایل آپلود شده در آلبوم ها در برنامه iPhone شما در پوشه ای به نام اینستاگرام ذخیره می شود. در

Photos ذخیره می شود. 

 های اینستاگرام را در تلفن ذخیره کنیم تا از از دست رفتن عکس جلوگیری کنیمنکته: چگونه عکس

 .بزنیدبه نمایه خود بروید و ضربه 

 .های اصلی )اندروید( ضربه بزنیدیا پست (iOS) های اصلیعکس < حساب < روی تنظیمات

 Save Original Posts یا Save Original Photos (iOS) برای روشن کردن آن، روی

(Android) ضربه بزنید. 

کنید، هر عکس همراه با پست نیز در های اصلی را روشن میهای اصلی یا ذخیره پستوقتی ذخیره عکس

 .شودکتابخانه تلفن شما ذخیره می

 


