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است که بعضی مواقع از یادتان می رود. به عنوان یک راه حل،
اپلیکیشن شبکه های اجتماعی تغ�ر و بازنشانی رمز عبور شما را

پیچیده تر و در دسترس تر می کنند. اما آیا بهتر نیست اگر بتوانید
رمز عبور فراموش شده اینستاگرام خود را بدون نیاز به بازنشانی هر

بار ببینید.

تلفن همراه شما جزئیات ورود شما را برای شما ذخیره می کند. تنها
کاری که باید انجام دهید این است که مکان ذخیره این رمزهای

عبور در دستگاه شما را پیدا کنید.  بنابراین اگر رمز عبور اینستاگرام
خود را فراموش کرده اید اما قبال وارد اپلیکیشن شده بودید، می

توانید رمز عبور اینستاگرام خود را بدون تغ�ر آن مشاهده کنید.

برای داشتن یک پیج با امنیت باال میتوانید با خرید پیج اینستاگرام
از سایت دیجی ممبر یک حساب اینستاگرام با امنیت تضمین شده

داشته باشید و مسیر خود را برای رسیدن به هدف کوتاه کنید.

رمز عبور اینستاگرام خود را فراموش کرده ام، اما وارد سیستم شده
ام: چه باید کرد؟

در مقاله یک راهنمای گام به گام دقیق برای کمک به مشاهده رمز
عبور اینستاگرام خود در تلفن های همراه آیفون و اندروید آورده

شده است:

چگونه پسورد اینستاگرام را در موبایل چک کنیم؟

برای مشاهده رمز عبور اینستاگرام خود باید به پسوردهای ذخیره
شده خود در گوشی هوشمند خود بروید.

اگر آیفون دارید، می توانید رمز عبور اینستاگرام خود را با رفتن به

منوی تنظیمات مشاهده کنید. سپس به”Passwords” رفته و به
دنبال”instagram.com”بگردید تا رمز عبور اینستاگرام خود را

ببینید.

https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
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با رفتن به اکانت گوگل در منوی تنظیمات می توانید پسورد
Manage your“ اینستاگرام خود را در اندروید پیدا کنید. سپس به

Google Account” و سپس “”Securityبروید و رمز عبور ذخیره
شده خود را در “”Password Managerپیدا  می کنید.

برخی از رمز  های شما  به طور خودکار در دستگاه شما ذخیره می
شوند. در نتیجه، شانس خوبی وجود دارد که رمز عبور اینستاگرام

خود را در دستگاه خود پیدا کنید.

چگونه رمز عبور اینستاگرام خود را در آیفون پیدا کنیم؟

با استفاده از این تکنیک، می توانید رمز عبور اینستاگرام و سایر

رمزهای عبور ذخیره شده در دستگاه مانند آمازون، نتفلیکس و رمز
عبور اسنپ چت خود را پیدا کنید. بنابراین به آنچه در ادامه شرح

می شود بسیار توجه کنید:

نرم افزار تنظیمات را در آیفون خود باز کنید.

به Passwords بروید.

شما باید آن را با شناسه چهره / رمز عبور خود باز کنید.

برای یافتن Instagram.com به پا�ن بروید.
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اگر به چندین حساب وارد شده اید، حساب مورد نظر خود را پیدا
کرده و روی آن کلیک کنید.

نام کاربری و رمز عبور اینستاگرام خود را خواهید دید.

چگونه رمز عبور اینستاگرام خود را در اندروید پیدا کنیم؟

در اینجا مراحلی وجود دارد که اگر رمز عبور را فراموش کرده اید، رمز
عبور اینستاگرام خود را در اندروید مشاهده کنید.

به تنظیمات گوشی خود بروید.

به”Google” بروید و روی آن ضربه بزنید.

“Manage your Google Account” ظاهر می شود.

روی “امنیت” در سمت راست نوار ناوبری ضربه بزنید.
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به طرف “Password Manager” بروید و روی آن ضربه بزنید.

برای مشاهده رمز عبور اینستاگرام خود، “Instagram” را کلیک

کنید.

اگر مراحل باال را دنبال کردید اما نتوانستید رمز عبور اینستاگرام خود
را پیدا کنید، به احتمال زیاد گزینه ای را فعال نکرده اید که به دستگاه

اجازه می دهد به طور خودکار جزئیات ورود شما را ذخیره کند.
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اگر تنظیمات ذخیره رمزهای عبور خود را به صورت خودکار در حساب
Google فعال نکرده باشید، در اینجا نیز نمی توانید رمز عبور

اینستاگرام خود را ببینید. فقط در صورتی کار می کند که رمزهای
عبور خود را با حساب Google خود همگام سازی کرده باشید.

در ذیل نحوه فعال کردن تنظیمات ذخیره رمزهای عبور به صورت
خودکار در دستگاه Android خود گفته شده است:

برنامه تنظیمات را در تلفن یا رایانه لوحی Android خود راه اندازی

”Manage your account“ کنید. به گوگل بروید. سپس بر روی
ضربه بزنید. به سمت راست در باال بروید و روی امنیت ضربه بزنید.

روی «ورود به سایت های دیگر» کلیک کنید و روی «گذرواژه های
ذخیره شده» ضربه بزنید. گزینه ذخیره رمزهای عبور را روشن کنید.

البته، اگر نمی خواهید رمزهای عبور شما به طور خودکار در تلفن

همراه شما ذخیره شود، می توانید این ترفند را به کلی نادیده
بگیرید. همیشه گزینه ای برای تغ�ر رمز عبور یا بازنشانی آن وجود
دارد و اگر گزینه بازنشانی مجدد اینستاگرام نیز کار نمی کند، می

توان آن را نیز برطرف کرد. بنابراین اگر نمی توانید رمز عبور فیس
بوک یا اینستاگرام خود را به خاطر بسپارید، دلیلی برای وحشت

وجود ندارد.

سخن پایانی

فراموش کردن گذرواژه ها یک پدیده بسیار رایج است، بنابراین

عاقالنه است که رمزهای عبور خود را به طور خودکار در دستگاه خود
ذخیره کنید. به این ترتیب، می توانید هر زمان که به آن ها نیاز

داشتید، بدون تغ�ر آن ها، هر بار که می خواهید از طریق دستگاه
دیگری وارد سیستم شوید، آنها را ببینید.

به عنوان مثال، اگر رمزهای عبور خود را با مدیریت رمز عبور یا آیفون

خود همگام سازی کرده اید، می توانید رمز عبور اینستاگرام خود را
بدون تغ�ر آن مشاهده کنید.
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به اشتراك بگذاريد!

برای یافتن رمز عبور اینستاگرام خود در موبایل خود، باید به
تنظیمات خود بروید و اگر کاربر ios هستید، “Passwords”را پیدا

کنید. در زیر Passwords، Instagram.com را پیدا خواهید کرد.

روی آن ضربه بزنید تا رمز عبور اینستاگرام فعلی خود را ببینید.

کاربران اندروید می توانند با مراجعه به تنظیمات حساب کاربری
گوگل و ضربه زدن بر روی مدیریت پسوردها به رمز عبور اینستاگرام

خود دسترسی پیدا کنند.

اگر تنظیمات ذخیره جزئیات ورود خود را فعال نکرده باشید، نمی
توانید رمز عبور اینستاگرام خود را با استفاده از این تکنیک ببینید.

سپس تنظیم مجدد رمز عبور تنها گزینه شما برای دریافت رمز عبور
اینستاگرام خواهد بود.

این بار رمز عبور اینستاگرام خود را جداگانه یادداشت کنید تا اگر

نمی توانید رمز عبور خود را به خاطر بسپارید، نیازی به چنین
دردسری نداشته باشید.

منبع مقاله
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