
 راه های باال بردن امنیت اکانت اینستاگرام

 شخصی سازی اکانت

اولین موردی که وجود دارد، پرایوت کردن صفحه شما است. اگر شما یک صفحه شخصی برای فعالیت 

های خودتان دارید. واجب است که از قسمت تنظیمات، صفحه خود را در حالت پرایوت قرار دهید. با این 

 .کار از دسترسی افراد سو استفاده گر از عکس های شخصی و مطالبتان جلوگیری می کنید

 مز عبور قویر

مورد بعدی استفاده از پسورد قوی برای اکانت شما است. برای این کار از ترکیب اعداد و حروف استفاده 

کنید. هرگز پسورد خود را سیو نکنید. سعی کنید تا حد امکان پسورد خود را یک رمز ثابت نگذارید. یعنی 

ر اینستاگرام هستید، از یک پسورد اگر دارای چند حساب کاربری د  پس از مدتی آن را عوض کنید.

مشترک برای همه اکانت ها استفاده نکنید. اگر این کار را کنید، با لو رفتن پسورد یکی از اکانت های شما، 

سایر اکانت ها هم به خطر می افتند. این موارد گفته شده در مورد انتخاب رکز عبور، در باال رفتن امنیت 

 .نع هک توسط هکر های تازه کار می شوداکانت شما خیلی موثر است و ما

 کنترل فعالیت ها

شوید. سپس با  Security  سومین مسئله مهم، این است که از قسمت تنظیمات اکانت خود وارد قسمت

، مروری بر فعالیت های وارد بر اکانت خود داشته باشید. یعنی مکان Login activity انتخاب گزینه

 Log out د شده اید. اگر در این قسمت ورودی دیدید که نمیشناختید، فوراهایی که از آن وارد اکانت خو

 .کنید

 تگ شدن در عکس ها

حتما با این مورد مواجه شده اید که نوتیفیکیشن تگ و یا منشن شدن برای شما می آید. که به این معنی 

خواهید اجازه این است که یک نفر آی دی شما را در زیر یک عکس یا استوری منتشر کرده. اگر شما ن

 .کار را به همه بدهید کافی است مراحل زیر را طی کنید

 وارد قسمت پروفایل خود شوید. 

 انتخاب گزینه Photos of You 

 کلیک روی آیکن منو در گوشه سمت راست باال و فعال کردن گزینه  Manually approve 

tags 

 تایید دو مرحله ایی هویت

تایید هویت دو مرحله ایی از مهم ترین نکات در باال بردن امنیت اکانت شما است. شما با فعال کردن این 

مورد، حتی اگر شخصی رمز شما را پیدا کند، تا زمانی که این کد را وارد نکند اکانت شما قابل دسترسی 

 .ابلیت را فعال کنیداز طریق انجام مراحل زیر این ق  نخواهد بود.



 settings 

 انتخاب Factor Authentication از بخش  Security ،Two- 

 انتخاب Get satarted 

 انتخاب Authentication App 

با انجام مراحل باال، اینستاگرام برای شما یک کد ارسال می کند. شما برای وارد شدن به اکانتتان باید پس 

 .د هویت را نیز وارد کنیداز وارد کرد پسورد، این کد تایی

 


