داﻧﻠﻮد دﯾﺘﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼ ﺧﻮد در ﺳﺮور ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ و دﯾﺘﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد در ﮔﻮﺷ ﺗﺎن ذﺧﯿﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺷﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﭼﻮن
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﺮام ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه ای دارﻧﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼ ﺷﻤﺎ
در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾ دﯾﺮی ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ
رو اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه داﻧﻠﻮد دﯾﺘﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﻧﺤﻮه داﻧﻠﻮد دﯾﺘﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺧﻮد در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻓﻌﻼ اﻣﺎن داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾ ﭘﯿﺞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ رو ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ آن ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺑ رﻧ log in ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _2ﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﮐﺎدر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﻢ ﭘﯿﺞ و ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺞ را وارد
ﮐﺮده ﺗﺎ وارد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 _3در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻮن آدﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ در ﻣﻨﻮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ آﯾﻮن ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ در اداﻣﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ” ” privacy and security
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

 _4ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ رﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ” Data
Download
” را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ در اداﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺞ و اﯾﻤﯿﻠ را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﺮﺧ اوﻗﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺎزه داﻧﻠﻮد
اﻃﻼﻋﺎت اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ورود ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ وارد اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ آن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮ
روی آﯾﻮن ﻣﺮوﻃﻪ ﻟﻤﺲ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﺘﺎ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺰده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد :
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﯾﺘﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده ﺑﺮ
روی ﭘﯿﺞ ﺗﺎن را از ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ “ ”account dataﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﭼﻤﻠﻪ اﻇﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺳﻢ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺧﻮد و… اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﮐﻪ در اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ و وﯾﻮ آﮔﺎه ﺷﺪه
و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﯾ ﺑ آپ ﮔﯿﺮی اﺳﺎﺳ از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

