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چگونه بفهمیم اینستاگرام ما هک شده است؟

گاهی برای کاربران اینستاگرام پیش می آید که پیج آن ها توسط هکرها
از دسترس خارج شده و یا مسدود می گردد. از آنجا که این مشکل
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اجتناب ناپذیر است، بهتر است قبل از هک شدن اکانت از طریق
راهکارهایی مانع از نفوذ هکرها شوید.

در صورتی که امنیت صفحه را باال ببرید، دیگر افراد سودجو نمی توانند
به راحتی وارد آن شوند. چنانچه شما هم با این مشکل روبرو شده  اید،

توصیه می کنیم که ادامه بحث را از دست ندهید، زیرا در این مقاله
قصد داریم که هک شدن پیج اینستاگرام را مورد بررسی قرار دهیم.

چگونه بفهمیم که اکانت اینستاگرام ما هک شده

است؟

فهمیدن هک شدن پیج اینستاگرام کار راحتی است. چنانچه این عالئم
را در صفحه اینستاگرامی خود مشاهده کردید، باید بدانید که پیج

توسط هکرها از دسترس خارج شده و باید به فکر ارتقاء امنیت آن
باشید:

·        اگر دیدید که کامنت های مربوط به پیج شما زیر تصاویر سایر

کاربران وجود دارد، ممکن است که پیج هک شده باشد.

·        بعضی از مواقع با وجود این که از ربات های اینستاگرام برای

افزایش فالوور و همچنین باال بردن تعداد الیک استفاده نکرده اید، اما
مشاهده می کنید که تعداد دنبال کنندگان ناگهان افزایش پیدا می کند.
همچنین ممکن است که آمار الیک پست ها به طور غیر طبیعی باال

برود. در چنین حالتی ممکن است که پیج هک شده باشد.

·        اگر دیدید در صفحه اینستاگرامی پست هایی انتشار داده شده

است که از وجود آن بی خبر هستید، نشان دهنده این است که امنیت
پیج در معرض خطر قرار گرفته است.

·        در بعضی موارد نیز یکی از نشانه های هک شدن پیج دریافت

ایمیل های تغ�ر رمز و الگین جدید از سوی اینستاگرام می باشد.
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چنانچه این کار توسط شما انجام نگرفته باشد، باید شک کنید که
هکرها برای از دسترس خارج کردن اکانت دست به کار شده اند.

·        چنانچه علی رغم وارد کردن پسورد صحیح همچنان نمی توانید
وارد اکانت اینستاگرام خود شوید، امنیت پیج در معرض تهدید قرار

گرفته است.

·        اگر در بخش دایرکت حساب کاربری خود پیام هایی را مشاهده
کردید که توسط شما ارسال نشده است، ممکن است حاکی از هک

شدن پیج اینستاگرام باشد.

·        از طریق خود اپلیکیشن اینستاگرام نیز می توانید بفهمید که چه

دستگاه هایی به اکانت شما متصل شده اند. حتی این امکان برایتان
فراهم است که تاریخ آخرین بازدید، لوکیشن و حتی نوع دستگاه را هم
به راحتی ببینید. اگر در این بخش مشاهده کردید که توسط

دستگاه های ناشناس ورود به اکانت اینستاگرامی صورت گرفته است،
باید در اسرع وقت پسورد خود را تغ�ر دهید و نسبت به خارج کردن

این افراد از اکانت خود اقدام نما�د.

از چه طریق لیست دستگاه های متصل شده به اکانت

اینستاگرامی خود را پیدا کنید؟

برای این که بتواند تمام دستگاه هایی که به اکانت شما متصل شده اند،

مشاهده کنید، این مراحل را انجام دهید:

1.     نخست اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا کنید و به پروفایل شخصی

خود وارد شوید.

2.     وارد بخش تنظیمات شده و روی گزینه Security بزنید.
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3. سپس گزینه login activity را برگزینید.

4.     حال لیستی از دستگاه هایی که توانسته اند به اکانت اینستاگرام
شما متصل شوند، نشان داده می شود.

راهکارهای افزایش امنیت پیج
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یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای باال بردن میزان امنیت و
جلوگیری از هک شدن پیج اینستاگرام خود انجام دهید، این است که

از پسوردهای قوی استفاده کنید.

در حال حاضر بسیاری از سایت ها وجود دارند که قوی ترین رمزهای

ورود را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. به عنوان مثال یکی از
معروف ترین سایت ها password.kaspersky.com است که در این

زمینه عملکرد مطلوبی دارد.

به کار بردن یک پسورد ثابت احتمال هک شدن پیج را افزایش
می دهد. بنابراین ضمن استفاده از پسوردهای مناسب و قوی، بهتر

است که در دوره های زمانی مختلف رمز ورود خود را تغ�ر دهید.

یکی از نکات دیگری که میزان امنیت را باال می برد، این است که به
هنگام ساختن اکانت جدید از ایمیل های معتبری که رمز آن ها را کسی

نمی داند، استفاده نما�د.

در کنار همه این فاکتورها اتصال اکانت اینستاگرام به شبکه اجتماعی
فیسبوک نیز در باال بردن امنیت تاثیر بسزایی دارد. اغلب صاحبان

اکانت های تجاری از این روش برای پیشگیری از هک شدن پیج
اینستاگرام خود استفاده می کنند.

هنگامی که در سیستم های عمومی مانند کافی نت ها وارد پیج
اینستاگرام خود می شوید، توجه داشته باشید که به هیچ وجه گزینه
Remember me را انتخاب نکنید. در این صورت رمز ورود شما در

حافظه سیستم باقی نمی ماند و بعد از آن کسی قادر نیست که وارد
صفحه شود.

آیا خطای checkpoint_required به معنای هک شدن

اکانت اینستاگرام است؟
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 checkpoint_required گاهی  اوقات زمانی که کاربران با خطای

مواجه می شوند، نگران شده و تصور می کنند که اکانت آن ها هک شده
است. در صورتی که این ارور ربطی به هک شدن پیج اینستاگرام ندارد.
در واقع دلیل مشاهده خطا این است که به جای استفاده از نسخه

اصلی اینستاگرام، نرم افزارهای متفرقه مانند سانیستا و غیره را به کار
برده اید.

در این قبیل موارد کافی است که برنامه اصلی اینستاگرام را نصب کنید،

یا آن را از طریق گوگل پلی آپدیت نما�د، تا مشکل خطای
checkpoint_required برطرف شود.

نکاتی در مورد هک اینستاگرام

مسئله ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که هک

سرورهای اینستاگرام غیر ممکن است. اگر این کار امکان پذیر بود،
اینستاگرام در همان سال های اولیه فعالیت خود نابود می شد و به این

همه شهرت نمی رسید.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


10/16/22, 12:53 PM (چگونھ بفھمیم اینستاگرام ما ھک شده است؟ (آماده انتشار

https://www.digi-members.com/?p=115567&preview=true 7/9

Client  نکته دیگر این است که هک کاربران که در اصطالح به آن
Hacking می گویند، توسط خود اکانت های اینستاگرام صورت

می گیرد. یعنی در این حالت هکرها به پسورد اکانت مورد نظر
دسترسی پیدا کرده و آن را هک می کنند.

نتیجه گیری

هک شدن پیج اینستاگرام یکی از مشکالتی است که بعضی از کاربران
در شبکه اجتماعی اینستاگرام با آن دست و پنجه نرم می کنند. تعدادی

از افراد به خاطر کنجکاوی در مورد دیگران اقدام به هک کردن صفحات
آن ها می کنند. گاهی نیز این کار از طرف هکرهای کاله سیاه و به منظور

آزار دادن قربانی انجام می گیرد.

در هر صورت با استفاده از پسوردهای قوی و سایر نکات ایمنی
می توانید درصد امنیت پیج خود را باال ببرید. نکته مهم است که خیلی

زود از روش های گفته شده در این مقاله استفاده کرده و متوجه هک
اکانت خود شوید.

در غیر این صورت احتمال دارد که هکر به تمام اطالعات شما دسترسی

پیدا کند، یا حتی صفحه را از دسترس خارج نماید.

منبع مقاله

سواالت متداول هک اینستاگرام

از کجا بفهمیم اینستاگرام ما هک شده ؟ +

چگونه از هک شدن چلوگیری کنیم؟ +
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