
 از کجا بفهمیم اینستاگرام ما هک شده است

 

به موزش های مربوط به تمامی آآنجا که وبسایت فالووان در نظر دارد تا حد امکان  از

اینستاگرام برای افزایش اطالعات شما بپردازد ، خالی از لطف نیست که دراین بین به بحث و 

 ردازیم ، پس تاپایان مقاله باما همراه باشید.بررسی هک اینستاگرام نیز بپ

 ؟آیا اینستاگرام هک میشه

ران به جتماعی در بستر اینترنت و رواج یافتن آنها در بین کارببا پیدایش و رونق شبکه های ا

 ، باید بگوییمافراد خصوص اپلیکیشن اینستاگرام و محبوبیت چشم گیر آن بین اقشار مختلف

ی بنابراین احتمال اینکه کس. نستاگرام نیز وجود داردامکان هک همه ی برنامه ها حتی ای

هک کند بسیار زیاد است، مخصوصا اگر پیج شما جزء پیج های پر  بخواهد و بتواند پیج شما ار

 .ینستاگرامی به شمار می آید و رقیبان زیادی داردب ار مخاطرونق و پ

ز ی او باید چه اقداماتی برای جلوگیر ینستاگرام وجود داردحال اینکه چه راه هایی برای هک ا

 ورود افراد به اکانتمان انجام دهیم بحث های مورد بررسی در وبسایت امروز فالووان است.

 
 

 راه های هک اینستاگرام کدام است؟

جود دارد ممکن ه اطالعات شما در پیج اینستاگرامتان راه های زیادی وبرای ورود و دستیابی ب

برای ورود به اکانت شما استفاده کنند بعضی  اپا افتاده ترین راه ه است بعضی از افراد، از پیش

 0ازافراد نیز، راه های پیچیده تری را انتخاب میکنند

 به چند مورد از روش های هک اینستاگرام اشاره خواهیم خواهد کرد: حال



ید کردن را بشناسیم ابتدا با و بخواهیم موارد و روش های هک قبل ازاینکه وارد بحث شویم

 بدانیم چرا باید هک کردن اینستاگرام را بلد باشیم؟

یاد گرفتن روش های مختلف هک باعث می شود که شما بتوانید  باید بگوییم در واقع

که قصد دارد مشکالت امنیتی  یببرید. برای مثال تصور کنید هکر امنیت پیج خود را باالتر

 گرفتن آندبنابراین یا .یک شرکت را پیدا کرده و حل کند، باید روش های هک را بلد باشد

 رای سرپا نگه داشتن پیج های شما به شمار میرود.امری ضروری ب

، گرامروش های ساده هک اینستا شما نیز می توانید با یاد گرفتن جدید ترینازاین رو 

ای تازه کار و نابلد ههک کردن اکانت خود را برای هکر اکانت خود را غیر قابل نفوذ کنید و

 .سخت کنید

 کدام اند؟ 2021روش های هک اینسناگرام در سال 

 
 

 (Password Cracking) پسورد کرکینگ :1

 یک از مرسوم ترین و راحت ترین راه های هک اینستاگرام این است که پسورد پیج مورد را

وسیله  ،که بهمختلفی در ویندوز و لینوکس وجود دارد های کرک کنیم، نرم افزارها و برنامه 

ت که دربسیاری از ه همین دلیل اسب آنها میتوانید پسورد آنهارا کرک کرده و آنهارا هک کنید.)

 داد باهم برایتاکید میکندد، و میگویند از حروف و اعفیلم های آموزشی بر قوی بودن پسورد 

 ( ایجاد پسورد استفاه کنید.

اینستاگرام یک مشکل بسیار بزرگ در هنگام ورود  :ارد جود دیز والبته یک نکته حائز اهمیت ن

 m not a ’Iکد ریکپچا ندارد. کد ریکپچا همان تست رو مخکه  م این استآن ه دارد



 Robotت که در سایت هایی مانند گوگل، فیسبوک یا دیگر سایت ها با آن مواجه می اس

 .شویم

 
بار وارد کردن رمز  3و اینکه بعد از  Recapcha عدم وجود کددر ادامه باید بگوییم 

پسورد کرکر ها بتوانند به  ند،باعث می شو هستند که عواملی اشتباه، اکانت قفل نمی شود،

پسورد کرکر ها هم یکی از  راحتی، کار خود را انجام دهند و اکانت را به آسانی هک کنند.

ابزار هایی هستند که همیشه آپدیت می شوند تا بتوانند هک اکانت اینستاگرام را با سرعت 

 .بیشتر انجام دهند

 ؟از کجا بفهمیم اینستاگرام هک شده

آیا اینستاگرام پیش می آید این است که  کی از سواالت متداولی که برای بسیاری ازکاربرانی

 هک میشود؟

یا به پشت سیستم های قوی )کرها این است که ه از هک اینستاگرامبسیاری از افراد تصورشان 

با استفاده از  ای ایسنتاگرام نفوذ میکنند،اول به سروره در وهله،مینشینند  (اصطالح خفن

 شروع به هک کردن پیج ورد نظر میکنند. 1و0بز رنگ کدهای س

شماست اصال وجود کی که در ذهن این روش هاین ابهامات الزم است اشاره کنیم با توجه با 

اگر سرور ن اشاره داشته باشیم این است که زم است به آنکته ی بسیار مهمی که ال، دارد ن

 ،اینستاگرام به این راحتی هک میشد، اینستاگرام در همان سال های ابتدایی شهرت خود

سرور  رفت نمیکرد و دربین افراد محبوب نمیشد.و به این شکل پیش نابود میشد

 .غیرقابل هک است و کسی نمی تواند آن را هک کند اتقریب اینستاگرام

 

 

 



 


