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برای همه ما پیش آمده که دوست داشته ایم که چت های قبلی خود را برای همیشه نگه داریم تا بعدها بتوانیم به

محتوای آن دسترسی داشته باشیم. برای مثال شاید بخواهیم که فایل های موجود در آن را بازیابی کنیم و یا این که

آشنا شدن با یک دوست جدید را مرور کرده و حرف هایی که رد و بدل شده را دوباره بخوانیم. اما به دفعات پیش میاید

که نیاز به حذف کردن چت ها هم خواهیم داشت.

شاید ویژگی خوبی باشد اگر تلفن همراه ما بتواند پیام هایی که از طریق پیام رسان های مختلف ارسال میکنیم، بعد از

مدت زمانی مشخص حذف شوند. خوشبختانه این قابلیت در گوشی هایی که از سیستم عامل آیفون استفاده میکنند،

وجود دارد. در این مقاله از دیجی فالوور قصد داریم تا به توضیح این موضوع بپردازیم.
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چرا بهتر است پیام ها را بعد از مدتی حذف کنیم؟

همانقدر که چت کردن با دوستان و آشنایانمان کار لذت بخشی است و میتواند برای ساعت ها ما را سرگرم کند اما انجام

این کار بخش قابل توجهی از اطالعات شخصی ما را نیز در معرض دید سایرین قرار خواهد داد. برای مثال ممکن است

شما شماره کارت و رمز عبور خود را برای خواهر یا برادرتان فرستاده باشید. حاال فرض کنید که تلفن همراه شما خدای

نکرده به سرقت برود. در چنین حالتی اگر برای گوشی خود رمز عبور مناسب تع�ن نکرده باشید، سارقان میتوانند به

اطالعات شما از جمله چت ها و داده های خصوصی تان دسترسی پیدا کرده و منابع مالی شما را هم مورد سوء قصد قرار

دهند.

به همین خاطر ضروری است که حتما هر بار بعد از مدتی اقدام به پاک کردن داده های خود و اطالعات خودتان خصوصا

چت هایی که در آن ها بخش قابل توجهی از اطالعات خود را  عرضه کرده اید، بنما�د.

شاید انجام این کار به شکل مداوم و دوره ای کار سختی به نظر برسد. به همین خاطر ابزارهایی تهیه شده است که به

وسیله آن میتوانید پاک کردن داده ها را به صورت خودکار انجام دهید. یعنی یک بازه زمانی خاص را برای تلفن همراه

خود مشخص کنید و سپس بقیه کارها را به آن بسپارید.

روش فعال کردن حذف پیام ها به شکل خودکار در واتساپ

اگر قصد دارید تا پیام هایتان در واتساپ را بعد از مدتی به شکل خودکار پاک کنید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.

البته این نکته را به خاطر بسپارید که انجام این کار تنها زمانی امکان پذیر است که سیستم عامل شما از نوع iOS باشد

یا به اصطالح گوشی تان آیفون باشد. متاسفانه هنوز تلفن های اندروید این قابلیت را ندارند.

برای انجام این کار مراحل زیرا را انجام دهید:

وارد بخش Setting شوید.

در بین گزینه ها گزینه account را انتخاب کنید.

از بین گزینه های ظاهر شده روی privacy بزنید.

سپس روی گزینه default بزنید.

پس از آن روی گزینه Message timer بزنید.



12/24/22, 2:23 PM حذف پیام ھای واتساپ ایفون، خواندن پیام ھای حذف شده

https://www.digi-follower.com/?p=419316&preview_id=419316&preview_nonce=25451e9211&post_format=standard&_thumbnail_id=423358&preview… 4/9

حاال 4 گزینه مشاهده خواهید کرد:

24 ساعت: اگر این گزینه را انتخاب کنید، پیام هایتان در هر پیام رسانی بعد از یک روز پاک خواهد شد.

7 روز: اگر این گزینه را انتخاب کنید، پیام هایتان بعد از 7 روز پاک می شود.

90 روز: اگر این گزینه را انتخاب کنید پیام هایتان بعد از 90 روز پاک خواهد شد.

Off: اگر این گزینه را انتخاب کنید، پیام هایتان هیچ وقت پاک نمیشود. پیش فرض این بخش همین گزینه off است.
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نکته: توجه داشته باشید که با انجام این کار کلیه پیام هایی که در پیام رسان ها فرستاده اید برای تان ناپدید خواهد شد

که واتساپ هم بخشی از آن ها خواهد بود.

 

سواالت پرتکرار

به این خاطر که طی چت هایی که با سایر اشخاص داریم، اصوال اطالعات شخصی بسیاری را افشا میکنیم. ممکن

است این اطالعات به دست اشخاص دیگری برسد و از ما سوء استفاده شود.

چرا بهتر است چت هاي خود را در واتساپ و سایر شبکه هاي اجتماعی پاك کنیم؟ -
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شما میتوانید روی هر پیام بزنید و آن را به صورت جداگانه پاک کنید اما این کار مدت زمان بسیاری را از شما خواهد

گرفت. به همین خاطر بهتر است از قابلیت های خود آیفون برای حذف چت ها استفاده کنید.

برای این کار بایستی وارد برنامه Message timerشوید. انجام این کار به شکل کامل در متن مقاله شرح داده شده

است.

روش پاك کردن پیام ها در واتساپ چگونه است؟ -

چگونه میتوان پیام هاي واتساپ را در آیفون ناپدید کرد؟ -

فالوور
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