ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼ ﺧﻮد در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﺐ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﻪ ﮐﺎر ﻫﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم داد؟ آﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام راﻫﺎر ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار داده ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ
در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻫﺎﯾ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻣﻨﯿﺖ
ﭘﯿﺞ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ از ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ راه ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارد و ﺣﺘ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻒ ﺑﻮده و
ﺟﺪﯾﺪا ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎن ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﮐﺜﺮ
اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺎن وﻗﺖ ﻣﯿﺰاﺷﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻼﺗ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ.

راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
ﺧﺐ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﻪ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ در
ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﺳﺘﻔﺎده از راه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
و ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ  10دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر راه ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

اﻧﺘﺨﺎب رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﻮی :
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻫ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﯾ ﭘﺴﻮرد ﻗﻮی و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻻی 8
رﻗﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻫ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮک ﺷﺪن ﺻﻮرت ﻣﯿﺮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺮک ﻧﯿﺰ
ﺗﺴﺖ ﺑﺮ روی رﻣﺰ ﻫﺎی ﺳﺎده و  6ﯾﺎ  5رﻗﻤ ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ اﻋﺪاد ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ رﻣﺰ
ورودی ﺧﻮد را ﻗﻮی وﺑﺎﻻی  8رﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس زدن ﯾﺎ ﮐﺮک ﺷﺪن اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺴﻮرد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺴﻮرد ﻗﻮی ﺑﺮای اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ازﮐﺮک ﺷﺪن ﭘﯿﺞ ﺗﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن رﻣﺰ دوم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
ﯾ از ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﻪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد اﻣﺎن ﺛﺒﺖ رﻣﺰ دوم در آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده و از ﻗﺒﻞ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺞ ﺧﻮد رﻣﺰ دوم ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ وﯾﮋﮔ رﻣﺰ دوم
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .

: text message
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن رﻣﺰ دوم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺷﻤﺎ ﯾ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﯾﻨﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾ ﮐﺪ ﺷﺶ رﻗﻤ ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
درﯾﺎﻓﺖ آن ﮐﺪ و ﺛﺒﺖ آن ،رﻣﺰ دوم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ  5ﮐﺪ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری و ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻌ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ از آن ﻫﺎ
ﺑﺮای ورود دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

: authentication app
اﯾﻦ وﯾﺰﮔ ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ رﻣﺰ دوم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
اﯾﻤﯿﻞ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾ از اﺻﻮل ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼ ﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﯾﺠﺎد اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ اﯾﻤﯿﻞ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺟﻨﺒﻪ اﻣﻨﯿﺘ ﻧﯿﺰ دارد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺗﺎن ﻫ ﺷﺪه و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ روی اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺎن ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﻔﺮﯾﻢ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
داﺧﻞ اﮐﺎﻧﺘﺘﺎن ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺞ ﻫ ﺷﺪه ﺗﺎن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ اﻣﻨﯿﺘ اﯾﻤﯿﻞ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻤﯿﺸﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﭘﺴﻮرد اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎن داﺧﻞ
اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﺑﻪ راﺣﺘ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﻮرد ﺗﺎزه ﺑﺮای اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺴﻮرد
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﺎ راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﻫ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  99درﺻﺪ از ﻫ ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺎن را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ
ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﻫ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧ ﭘﯿﺞ ﻫ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﯿﺮی اﮐﺎﻧﺖ ﻫ ﺷﺪه ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

