ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ؟

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و روی ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آرﺷﯿﻮی ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر دارد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آرﺷﯿﻮ از ردﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ
ردﭘﺎﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻮن  Google Mapsﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .اﺳﻢ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ،
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ...از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد .در آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﯽﻣﯿﻞ دارﯾﺪ،
ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎی ﮐﺮوم ،ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ آنرا ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰهای ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ آنﻫﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﻫﺮ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮ وﯾﺪﯾﻮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  Google Newsآنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺣﺘﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی  Spamو  Trashﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آرﺷﯿﻮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ از ﺷﻤﺎ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ روش زﯾﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آدرس  http://takeout.google.com/settings/takeoutﺑﺮوﯾﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
روی دﮐﻤﻪ  Nextدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  ZIPرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه  50ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﻧﺪازه  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺷﺪه را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Create Archiveرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آرﺷﯿﻮ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن  20ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  148ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺎده ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﯾﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﺰارش اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﻟﯿﻨﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دادهﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺎده اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 16ﻓﺮوردﻳﻦ 1397

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/12351/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%
DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F

