اهمیت تایید دومرحله ای در اینستاگرام
در این مقاله از وبسایت فالووان قصد بر این داریم تا به طور کامل مبحث تایید دو مرحله ای
اینستاگرام را مورد بررسی قرار دهیم .پیج اینستاگرام من حال دیگر در زمینه ای که فعالیت
داشت ،جز پرطرفدار ترین پیج ها محسوب می شد .به نوعی دیگر خبری از آن پیج معمولی نبود
که روز به روز فالوور هایش باال نمی رفتند .اما وقتی که یک پیج تعداد فالوور هایش بیشتر می
شود ،مسولیت و وظایف ادمین همان پیچ هم نسبت به گذشته خود نیز بیشتر می شود.
این مورد را من زمانی متوجه شدم که شاهد هک شدن پیج خود بودم .یک روز وقتی در حال
بررسی پیج اینستاگرام خود بودم ،متوجه تغییراتی در آن شدم .همان لحظه بودم که حس کردم
پیج من هک شده است .حال این که بعد از آن چه اقداماتی انجام دادم مهم نیست؛ مهم این است
که اصال چرا پیج من هک شد؟ زمانی که از دلیل یک اتفاق بد آگاه شویم ،آن جا است که دیگر
آن اشتباه دو بار اتفاق نمی افتد.
اصلی ترین دلیل هم شدن پیج من در اینستاگرام ،چیزی جز وجود الیه های امنیتی آسیب پذیر
نبود .همان جا بود که تصمیم گرفتم امنیت پیج خود را افزایش دهم .در بین ترفند های افزایش
امنیتی که می توانستم به کار ببرم ،استفاده از ترفند تایید دو مرحله ای اینستاگرام بهترین بود.
حال اگر شما هم قصد استفاده از این ترفند را دارید ،در ادامه همراه ما باشید.

چرا باید از تایید دو مرحله ای استفاده کنیم؟
قطعا شما هم در این مقاله به دنبال استفاده از ترفند تایید دو مرحله ای اینستاگرام هستید؛ ما هم
قصد آموزش فعال سازی و همچنین غیر فعال سازی این روش کاربردی را داریم؛ ولی قبل از آن
اجازه دهید تا بدانیم اصال استفاده از این ترفند در اینستاگرام ،چه دالیلی را می تواند داشته باشد.
آیا تا به حال برای افزایش سطح امنیتی پیج خود کاری را انجام داده اید؟ آیا فکر می کنید که
اقدامات انجام شده تا به االن در پیج شما ،کاربردی بوده اند؟
همان طور که می دانید اینستاگرام در حال حاضر ،دارای طرفداران بسیار زیادی در کشور های
مختلف است؛ همین موضوع باعث شده است تا بحث افزایش امنیت در این برنامه افزایش پیدا
کند .اینستاگرام تا حال اقدامات زیادی را برای افزایش امنیت پیج کاربران خود انجام داده است؛
اما با وجود همه آن ها ،باز هم شاهد هک شدن پیج های مختلفی بوده ایم .از همین رو در چند
وقت اخیر اینستاگرام از قابلیتی استفاده کرده است که این روزها بسیاری از پلتفرم های دیگر هم،
برای افزایش امنیت از آن استفاده کرده اند .آن ترفند و قابلیت چیزی جز تایید دو مرحله نیست.

شما با استفاده از تایید دو مرحله ای اینستاگرام می توانید سطح امنیتی پیج خود را چندین مرتبه
افزایش دهید .در واقع این قابلیت ساخته شده توسط گوگل می باشد که توانسته امنیت پلتفرم
های مختلف را افزایش دهد .تنها دلیل پشت استفاده از قابلیت تایید دو مرحله ای ،افزایش امنیت
است .استفاده از این قابلیت بسیار ساده است و می تواند سطح امنیتی هر پیجی را افزایش دهد.
زماتی که یک پیج در آن تایید دو مرحله ای فعال شده باشد ،هک کردن آن و ورود به آن کار هر
کسی نیست.
چگونگی فعال سازی تایید دو مرحله ای اینستاگرام
در بخش قبلی به طور کامل دانستید که تایید دو مرحله ای اینستاگرام می تواند امنیت پیج شما
را به شدت افزاش دهد؛ حال وقتی که صحبت از یک ترفند کاربردی می شود ،در واقع کاربر فکر
می کند که باید یک سری مراحل بسیار سخت و پیچیده را طی کند اما اصال این طور نیست.
استفاده از این قابلیت آسان تر از آن چیزی است که حتی فکرش را می کنید .اینستاگرام در بخش
امنیت خود گزینه ای را در اختیار خود گذاشته است که با استفاده از آن ،می توانند تایید دو
مرحله ای را برای خود فعال کنند .جهت قعال سازی این قابلیت در ادامه همراه ما باشید.

• ابتدا وارد پیج اینستاگرام شوید و به بخش پروفایل خود مراجعه کنید.

• حال بر روی آیکون منو کلیک کنید و در بین گزینه های موجود ،کافی است گزینه تنظیمات را
انتخاب کنید.
• حال در بین گزینه های موجود ،باید گزینه امنیت ( )securityرا انتخاب کنید.
• سپس در صفحه ای که به آن هدایت می شوید ،باید گزینه Two factor
 Authenticationرا انتخاب کنید.
• در این مرحله بر روی گزینه  Get Startedکلیک کنید.
• در بخش بعدی ،بر روی گزینه  Authentication Appکلیک کنید.
• حال یک کد احراز هویت دو مرحله ای به شما داده می شود که برای هر بار ورود به پیج
اینستاگرام ،نیاز است از آن استفاده کنید.

