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همه شما با برنامه اینستاگرام آشنا هستید، این برنامه در سال های
اخیر توانسته تاثیر زیادی روی تجارت و زندگی فردی افراد داشته باشد

و یک شبکه اجتماعی محبوب برای به اشتراک گذاشتن تصاویر و کلیپ
ها در جهان می باشد.

اینستاگرام مانند وبسایت های دیگر، آپشن های ثبت و نگهداری
اطالعات شخصی افراد را دارا می باشد. در اینجا می خواهیم شما را
بیشتر با اکسس دیتا در اینستاگرام آشنا کنیم که یکی از موارد مهم

اطالعات و جزئیات پروفایل می باشد.

گزینه access data اینستاگرام

این گزینه قابلیت جدیدی است که به تازگی وارد اینستاگرام شده و
این زمینه را برای کاربران فراهم می کند تا به اطالعات مفیدی در

تنظیمات اکانت خود دسترسی داشته باشند.

اگر شما در اینستاگرام فعالیت دارید بهتر می باشد تا قابلیت های این
برنامه را بروزرسانی کنید، از این رو ما تمام تالش خود را می کنیم تا

همه آپشن های اینستاگرام را به شما بیاموزیم. در دسترس داشتن
اطالعات مفید در اینستاگرام از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و ما
در اینجا می خواهیم مراحل دسترسی به access data در اینستاگرام

را به شما آموزش دهیم.

مراحل فعال سازی access data اینستاگرام در

گوشی

1- وارد تنظیمات اکانت خود شوید.

2- وارد بخش امنیت(Security)شوید.
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access)3-در قسمت امنیت گزینه دسترسی به داده ها که با نام

data )می باشد را انتخاب کنید.

4-در قسمت دسترسی داده ها می توانید همه فعالیت هایی که انجام
داده اید را ببینید.
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فعالیت های قابل مشاهده در دسترسی داده

تغ�ر در شماره موبایل
تغ�رات در جیمیل

تغ�ر رمز
زمان و تعداد ورود و خروج از اکانت

پروفایل هایی که فالو و آنفالو شده اند
اکانت هایی که بالک شده است

تغ�رات بیو اکانت

تغ�رات اسم پیج

و تمام فعالیت هایی که شما انجام داده اید، ولی مهمترین فعالیت در

زمینه جیمیل و شماره موبایل می باشد.

قابلیت access data برای نسخه های وب

یکی دیگر از آپشن هایی که در برنامه اینستاگرام وجود دارد، نسخه

وب می باشد که این قابلیتی است که مخاطبان می توانند با وارد شدن
به قسمت دسترسی به داده ها به تمام اطالعات جمع آوری شده در

مورد خودشان دسترسی پیدا کنند.

ما در اینجا می خواهیم بدانیم که در برنامه اینستاگرام چه خبرهایی
وجود دارد و چه اطالعاتی از اکانت ما در دسترس می باشد.

برای دسترسی به access data در نسخه وب اینستاگرام باید مراحل
زیر سپری شود:

1)به بخش تنظیمات سر بزنید.
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2)گزینه Privacy and Security را کلیک کنید.

View Account بروید، سپس گزینه ی Account Data 3)به بخش
Data را انتخاب کنید.

در این قسمت شما می توانید تمام فعالیت هایی که در برنامه

اینستاگرام انجام داده اید را مشاهده کنید. در ادامه می خواهیم شما
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را با این قابلیت ها بیشتر آشنا کنیم.

1-یوزرنیم هایی که تا به حال عوض کرده اید.

2-کسانی که هنوز ریکوئست ما را نپذیرفته اند.

3-اکانت هایی که ما را فالو کرده اند.

4-هشتگ هایی که تا به امروز ما را فالو کرده اند.

5-تاریخ ورود به اکانت خود که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

6-رمز هایی که تا به حال تغ�ر داده اید.

7-ایمیل هایی که عوض کرده اید.

8- فعالیت های کوچک و بزرگی که در بخش استوری و تنظیمات انجام

داده اید.

9-اکانت هایی که آنها را بالک کرده اید.

10-اکانت هایی که از استوری خود مخفی یا هاید کرده اید.

۱۱-تاریخچه تمام جستجو هایی که در اینستاگرام انجام داده اید.

از دیگر آپشن های access data در اینستاگرام

چیست؟

از دیگر قابلیت هایی که در اینستاگرام وجود دارد، شما می توانید از
شکلک هایی که تا االن استفاده کرده اید و پاسخ به سواالت در بخش

استوری دوستان خود را مشاهده کنید.
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این بخش در بعضی از صفحات اینستاگرام کاری از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است که شما می توانید فعالیت های خود را بررسی

کنید و حتی اطالعات حساس و مهم پیج را در دسترس داشته باشید.

اگر شخصی اکانت شما را هک کرده باشد شما به سرعت می توانید از

این موضوع باخبر شوید و می توانید موضوع را با پشتیبان اینستاگرام
در میان بگذارید.

نکات مهم دسترسی به داده ها در اینستاگرام

یکی دیگر از ویژگی ها در اینستاگرام که شما می توانید به اکانت هایی
که قبال درخواست داده اید و اکنون  نظر شما تغ�ر کرده است، ولی

آیدی آنها را به خاطر نمی آورید با یک کپی ساده آنها را سرچ کنید.

نکته دیگری که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است این است که

تاریخچه ها قابلیت تغ�ر یا حذف شدن ندارند و این امر برای بازرسی
طرف مقابل بسیار عالی می باشد. نکته دیگر این است که با وجود تمام

این قابلیت ها در شرایط خاص کاربرد قضایی هم دارد.

دانلود دیتا در اینستاگرام

اگر شما می خواهید اطالعات اینستاگرام را دانلود کنید، باید در بخش

Security گزینه Settings را انتخاب کنید و بعد از آن روی گزینه
Download Data کلیک کنید و بعد ایمیلی که به اینستاگرام متصل
است را وارد کنید و دکمه Download Data را انتخاب کنید. بعد از

این مرحله شما باید رمز عبور اکانت اینستاگرام خود را وارد کنید و وارد
مرحله بعد شوید.

در این مرحله شما باید گزینهdone را انتخاب کنید و اطالعات برای
شما ایمیل می شود.
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به اشتراك بگذاريد!

چگونه access data اینستاگرام خود را حذف کنیم؟

access data خیلی از کاربران سوال می پرسند که چگونه می توانیم
در اینستاگرام را پاک کنیم که ما در جواب باید بگو�م که اطالعاتی که

در این صفحه وجود دارد قابلیت حذف یا تغ�ر ندارد و شما نمی
توانید تاریخچه اینستاگرام را حذف کنید.

سخن پایانی

همانطور که مشاهده کردید تمام اطالعات و فعالیت های کوچک و

بزرگ شما در اکانت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیاری از آپشن ها در
قسمت دسترسی داده اینستاگرام وجود دارد که شما از آنها خبر ندارید.

یک موضوع مهمی که وجود دارد این است که در شرایط خاص و

اضطراری دسترسی داده می تواند کاربرد حقوقی و قضایی داشته باشد.

برنامه اینستاگرام یک منبع درآمد عالی برای بالگر ها و کسب و کارهای

دیگر می باشد که این برنامه تمام جوانب را مدنظر قرار داده و تمام
حواسش به تمام مخاطبان می باشد.

در صورت نیاز به فالوور فیک میتوانید با خرید فالوور فیک در کمترین

زمان فالوور های خود را با هزینه کم میلیونی کنید.

سواالت متداول قابلیت access data در اینستاگرام

قابلیتaccess data در اینستاگرام چیست؟ +

چگونه access data اینستاگرام را پاک کنیم؟ +
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