
امنیت اینستاگرام
(راهکارهای اساسی برای تامين امنیت پيج)



امنیت اینستاگرام

shinegraphics.ir ١

هدیه شاين گرافیک

5 10 20

امنیت پیج اینستاگرام

تامین امنیت پیج اینستاگرام از جمله مواردی حیاتی است که باید رعایت کنید. اما اکثر مردم (به دلیل 

ناآگاهی یا تنبلی) از انجام این کار اجتناب می کنند. در این بخش بطور خالصه مهم ترین عواملی که در 

امنیت پیج تاثیر دارد را توضیح داده ایم.

اما قبل از شروع الزم دانستیم چند جمله ای در مورد سودجویی برخی افراد با نام «هکر یا تامین کننده 

امنیت تخصصی اینستاگرام» صحبت کنیم:

تامین امنیت پیج اینستاگرام فقط و فقط توسط تنظیماتی که خود اپلیکیشن در اختیار شما قرار می دهد، 

اتفاق می افتد (که در این مقاله بصورت کامل توضیح داده ایم) و به هیچ عنوان راه دیگری برای تامین 

برابری  چند  افزایش  اینستاگرام،  سایت  کدهای  در  دستکاری  امکان  واقع  در  ندارد.  وجود  امنیت  این 

امنیت، اضافه کردن ویژگی های خاص به پیج شما و کارهایی از این قبیل غیر ممکن است و اینستاگرام 

اجازه همچین کاری را نمی دهد!

تیم متا (صاحب امتیاز اینستاگرام) از بابت تامین امنیت وبسایت ها و اپلیکیشن های خود انقدر توانا و 

قوی است که تبدیل به یکی برترین شرکت های جهان شده است. پس به هیچ عنوان به هیچکس اجازه 

دسترسی به پیج ها را نمی دهد مگر اینکه بی توجهی از طرف صاحب پیج صورت گیرد.

پس گول حرف های افراد سودجویی که به شما وعده تامین امنیت پیج اینستاگرام به قیمت های باال می 

دهند را نخورید و کافی است فقط عملیاتی که در این مقاله گفته ایم، انجام دهید:

١. از ایمیل معتبر که پسوورد آنرا بخاطر دارید و شماره موبایل و ایمیل امنیتی معتبر برایش درج کرده اید، 

استفاده کنید.

٢. از شماره موبایلی برای اکانتتان استفاده کنید که بهش دسترسی دارید.

٣. تایید ٢ مرحله ای پیجتان را حتمًا فعال کنید.

٤. از شماره موبایلی که در قسمت تماس استفاده کرده اید، برای تایید ٢ مرحله ای و ارسال کد، استفاده 

نکنید (شماره امنیتی پیجتان جلوی دید نباشد).

M@aRsعلی٥34. از رمزی استفاده کنید که قابل حدس نباشد. مثل:
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٦. در رمز پیجتان از اسم خودتان، شماره همراه خودتان، کد ملی و ... استفاده نکنید.

٧. هر از گاهی از قسمت تنظیمات پیج به بخش Login Activity سر بزنید و مطمئن شوید گوشی دیگری 

به اکانتتان متصل نیست.

٨. هر ٢ الی ٣ ماه یکبار پسوورد پیجتان را تغییر دهید.

٩. حواستان باشید اینستاگرام فقط از طریق ایمیل یا خود برنامه اینستاگرام برایتان پیام ارسال می کند. 

نه از واتس اپ یا فیس بوک! پس توجه داشته باشید هر لینکی برایتان ارسال شد کلیک نکنید.

١٠. درج ایمیل و شماره موبایل امنیتی الزامی است. هر دو باید درج شوند.

١١. برای امنیت خاطر بیشتر یک پیج فیس بوک نیز داشته باشید و اینستاگرام خود را به فیس بوک متصل 

کنید. این روش زمانی که پیج شما به مشلک بخورد بسیار کارساز است.

حواستان باشد اطالعات فیس بوک و امنیت آن را نیز مثل اینستاگرام رعایت کنید.

١٢. گزینه ای در قسمت امنیت دو مرحله ای وجود دارد که اجازه می دهید آن گوشی از این پس بدون 

 Remember this phone to log in) شود  وارد  پیج،  عبور  رمز  داشتن  با  فقط  و  ای  مرحله  دو  تایید 

without activity code) پس حواستان به این گزینه هم باشد که ممکن است شخصی پیج شما را برای 

تست روی گوشی خود بزند و خارج شود و شما فکر کنید از این پس بدون داشتن کد ارسالی نمی تواند 

وارد پیج شود!

١٣. درصورتی که مجبور شدید اطالعات ورود پیج را بصورت مقطعی در اختیار شخص دیگر قرار دهید، در 

اولین فرصت نسبت به تغییر رمز اقدام کنید.

١٤. هنگام فعال کردن تایید دو مرحله ای، تعدادی کد به شما نمایش می دهد. این کدهای ضروری است 

و مخصوص زمانی است که شما به کد ارسالی اینستاگرام دسترسی ندارید و یا کدی برای شما ارسال نمی 

شود! حتما از این کدها اسکرین بگیرید و درجای امن و دور از دسترس نگهداری کنید.

١٥. در تایید دو مرحله ای، عالوه بر ارسال کد از طریق اس ام اس، می توانید گزینه «اپلیکیشن گولگ» یا 

هر اپلیکیشن امنیتی که نمایش می دهد را جهت دریافت کد انتخاب کنید. این اپلیکیشن نیز جایگزین 

ارسال کد ورود است و برای ما ایرانیان که هر لحظه احتمال اختالل در دریافت کد وجود دارد، به درد 

میخورد. در حفظ آن احتیاط کنید.


