ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و دو
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﻫﺪﯾﻪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  15ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺻﻔﺤﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ 2

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

دﯾﺮوز )ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻮرﯾﻪ( ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ »روز اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  «2016و از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ
وﯾﻮ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 2 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻫﺪﯾﻪ داده .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻐﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ دﮐﻤﻪ »اﻧﺠﺎم ﺷﺪ« ﺑﺮای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺪﯾﻪ ی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دراﯾﻮﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﻧﻮع

اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺧﺮاﺑﮑﺎران و ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی

ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﭘﺴﻮورد در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺎن را ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ روی آن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﭼﮏ ﻧﻤﻮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
آن وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﺪه اﯾﺪ .اﮔﺮ در ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮاﯾﺴﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Something is wrongﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد
ﻋﺒﺎرت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮای اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺎﺷﻨﺎس را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻫﺎی ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮررﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ اپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﮐﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺋﯿﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ،ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺪ ورود را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺴﻮورد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺳﺎرﻗﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

