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خیلی وقت ها وقتی میخواهیم خاطراتمان را با یک نفر زنده کنیم به سراغ چت مان با آن شخص میرویم و دلمان

میخواهد که آن را از ابتدا تا انتها بخوانیم. خواندن چت های قدیمی مانند یک سفر است که ما را به گذشته های دور

پرتاب میکند. با این حال برای شروع این سفر بایستی به اولین پیامی که بین مان رد و بدل شد برسیم. ممکن است

کسی فکر کند که انجام این کار بسیار آسان است و فقط با ضربه زدن به یک دکمه میتوان به اولین پیام رسید.

اما متاسفانه یا خوشبختانه همه چیز در دنیای واقعی متفاوت است. در دنیای آنالین هم همه چیز آنقدر که فکر میکنیم

آسان نیست. اگر دلتان بخواهد که اولین پیام بین خود و دوست تان را پیدا کنید، الزم است ساعت ها پیمایش کنید.

هیچ کسی دوست ندارد که این همه زمان برای رسیدن به اولین پیامی که در دایرکت رد و بدل شد صرف کند. به همین

خاطر در این مقاله از دیجی فالوور قصد داریم تا به راهکارهای انجام این کار بپردازیم.
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لمس باالي صفحه

یکی از راهکارهایی که با استفاده از آن میتوان به اولین پیام رسید این است که خیلی سریع 2 ضربه به قسمت باالیی

برنامه اینستاگرام در حالی وارد چت شخص مد نظر شده اید بزنید. این راهکار ممکن است برای برخی از افراد کار کند و

برای برخی دیگر نه.

دانلود داده هاي اینستاگرام

برای انجام این کار نیاز به کامپیوتر دارید. مراحل زیر را برای دانلود داده های اینستاگرام انجام دهید.

از طریق کامپیوتر وارد وب سایت اینستاگرام شده و نام کاربری و رمز عبور خود را بزنید تا وارد اکانت خودتان شوید.

در صفحه اصلی روی نماد پروفایل خود بزنید.

در این صفحه روی عالمت چرخ دنده که برای تنظیمات است بزنید. سپس روی Privacy and Security بزنید.

حاال کمی پا�ن بروید و روی Request Download Present بزنید.

شناسه ایمیل خود را پر کنید. ممکن است خودش پر شده باشد.

در این مرحله از شما خوسته میشود تا رمز عبور خود را وارد کنید. سپس دکمه درخواست دانلود را بزنید.

حاال باید منتظر ایمیلی از اینستاگرام باشید. شاید چند دقیقه، چند ساعت یا چندین روز طول بکشد.

بعد از این که داده ها را دانلود کردید، خواهید دید که با فرمت زیپ (ZIP) است. این فایل را استخراج کرده و خواهید

دید که عکس ها، فیلم و سایر اطالعات شما به حالت JSON است و قابل خواندن نیست.

شما میتوانید فایل JSON را با نوت پد باز کنید اما اگر دایرکت شما پر از پیام باشد آنگاه این داده ها قابل خواندن

نخواهند بود. به همین خاطر بایستی آن را به فرمت خواندنی تبدیل کرد.
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اما برای انجام این کار چه باید کرد؟

فایل JSON را باز کرده و تمام داده های آن را انتخاب و سپس کپی کنید. حاال سایتی که بتواند داده های JSON را به

شکل درختی نشان دهد را پیدا کنید. برای مثال سایت JSONViewr یکی از آن هاست که خوب کار میکند. همین نام را

در گوگل سرچ کرده و وارد سایت آن شوید.

وقتی که وارد سایت شدید به بخشی که زیر تب Text قرار دارد بروید و داده های کپی شده را Paste کنید.

ورودی های متعدد یعنی افرادی که با آن ها چت کرده اید را با یک عالمت مثبت در کنار آن ها خواهید دید. کافی

است که روی عالمت + کلیک کنید تا بتوانید مکالمه ای که با این شخص داشتید را بخوانید.

وقتی که فرد مد نظر خود را پیدا کردید، روی گزینه دایرکت یا گفت و گو کلیک راست کرده و از منو گزینه Expand all را

بزنید.
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خواهید دید که کل دیالوگ رد و بدل شده بین شما به نمایش در می آید. کافی است که به سمت پا�ن اسکرول کنید تا

اولین پیام را ببینید.

از آنجایی که این کار در بستر کامپیوتر انجام میشود، در نتیجه سرعت انجام آن بسیار باالتر خواهد بود.

سواالت پرتکرار

برای انجام این کار راهکارهایی وجود دارد مانند ضربه به باالی اپلیکیشن یا دانلود داده های اینستاگرام.

انجام این کار با استفاده از درخواست به اینستاگرام صورت میگیرد. برای انجام آن باید به سایت اینستاگرام مراجعه

کنید که در متن مقاله به صورت کامل به آن اشاره شده است.

چگونه میتوان به اولین پیام در دایرکت رسید؟ -

چگونه میتوان داده هاي اینستاگرام را دانلود کرد؟ -

فالوور
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