چگونه از هک شدن اکانت فیس بوک خود جلوگیری کنید؟
آموزش فعال کردن و استفاده از قابلیت  Step Verificationدر فیس بوک

قابلیت  Step Verification ۲یکی از جدیدترین قابلیتهایی است که اینروزها کمکم به همهی سایت و
اپلیکیشنهای مهم اضافه میشود .سرویسهایی مثل  ،Yahoo ،Gmailتلگرام و… همه و همه برای
افزایش امنیت کاربرانشان این قابلیت را به سرویس خود اضافه کردهاند .شما نیز اگر تمایل داشته باشید،
امنیتی بیشتر به اکانت
میتوانید این قابلیت را روی اکانت فیسبوک خود فعال کنید و به عبارتی ،یک الیهی
ِ
خود اضافه کنید .با فعال کردن این قابلیت ،اگر شخصی نام کاربری و پسورد اکانت شما در فیسبوک را نیز

داشته باشد ،نمیتواند وارد اکانت شما شود و به اصطالح شما را هک کند!
با فعال کردن این قابلیت ،هربار که بخواهید وارد اکانت خود در سایت فیسبوک شوید ،ابتدا فیسبوک یک
رمز به گوشی شما میفرستد ،سپس شما این رمز را وارد میکنید و به این طریق میتونید وارد اکانت خود
شوید.
اگر با خواندن توضیحات باال تمایل پیدا کردید که این قابلیت را در اکانت  facebookخودتان فعال کنید،

آموزش فعال کردن قابلیت  Step Verification ۲در فیسبوک
 .1با مرورگر کامپیوتر یا لپتاپ خود وارد وبسایت  Facebookشوید و مشخصات خود را وارد کنید تا
وارد اکانت خود شوید طبق تصویرذیل
.

 .2گزینه شبیه به مثلث را از گوشهی صفحه انتخاب کنید تا منو برای شما باز شود ،سپس گزینه
 Settingsرا انتخاب کنید.

 .3از میان گزینههای سمت چپ صفحه ،گزینه  Security and Loginرا انتخاب کنید.

 .4تأیید شماره موبایل یکی از راههای باال بردن سطح امنیتی حسابهای کاربری در فیسبوک است .با این
روش اگر شما رمز عبور خود را فراموش کردید ،فیسبوک قادر خواهد بود رمز جدید را برای شما به
تلفن همراهتان از طریق پیام کوتاه ارسال کند.
برای اضافه کردن شماره تلفن همراه خود به  Add a Phoneرا برگزینید

 .5اکنون باید کشور خود را انتخاب نمایید بطورمثال افغانستان ودر کادر پایین شماره گوشی ویا موبایل خود
را ثپت نماهید و بعدا باالی  Continueکلیک تا به مرحله بعد بروید .طبق تصویرذیل .

 .6مشاهده میکنید که یک شفر برای شما از طریق  SMSارسال میشود نمایش داده میشود .این شفر را نگه
دارید یا یادداشت کنید .طبق تصویر نمبر ۷

حاال این شفر را در مرورگر کمپیوتر خود ،در کادر مربوطه وارد کنید .طبق تصویر ۸
.7
و بعدا باالی  Confirmکلیک تا به مرحله بعد بروید .طبق تصویرذیل

در مرحله نهم شما این انتخاب را دارید که شماره تلفن همراه خود را برای دوستانتان به نمایش بگذارید
.8
ویا نی که توصیه من نگذارید ..پس باالی  Only MEانتخاب وباالی  Save Settingsکلیک نماهید.
اکنون شماره تلفن همراه شما در فیسبوک ثبت شد طبق تصویرذیل نمبر  ۱۰وفعال میباشد

پس حاال نوبت میرسه چگونه از هک شدن اکانت فیسبوک خود جلوگیری کرد؟!
 .9در این مرحله باید حالت  Secure Use two-factor authenticationرا فعال کنید
فعال کردن این متد  ،دیگر تنها به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور اکتفا نمیشود و برای دسترسی به
اکانت خود ،باید شفری که به شماره موبایل شما در همان زمان تالش برای الگین کردن ارسال میشود را
نیز وارد کنید.

 .10از میان گزینهها گزینه  Secure Use two-factor authenticationرا انتخاب کرده.
وباالی  Set Upکلیک نماهید طبق تصویرنمبر  ۱۱ذیل.

 .10در صفحه بعدی دوباره از ما تقاظای شفر اکانت میکند که باید باید شفر خود را در کادر مذکوروارد کرده
وباالی  Submitکلیک نماهید طبق تصویر ذیل نمبر۱۲

 .11اگر گزینه مذکورفعال بود کوشش کنید تا غیرفعال بسازید تا از همین االن این قابلیت فعال شود ولی اگر
آنرا فعال بگذارید فیسبوک از یک هفته بعد آن را برای شما فعال میکند .وباالی  Enableکلیک نماهید

 .12در نهایت گزینه  Closeرا کلیک کنید تا کار تمام شود.
کار تمام است و از حاال به بعد ،باید برای وارد شدن به اکانت فیسبوکتان از س ِد تایید دو مرحلهای بگذرید!
روش انجام این کار را در ادامه شرح دادهایم.

 .13آموزش استفاده از قابلیت  Step Verification ۲برای وارد شدن به اکانت فیسبوک
روی کامپیوترویا موبایل خود وارد وب سایت فیسبوک شوید.
مشخصات اکانت خود را وارد کنید تا وارد شوید .طبق تصویرنمبر ۱۵

ولی مشاهده خواهید کرد که نمیتوانید وارد اکانت فیسبوکتان شوید!
شما پیش از این شماره تلفن موبایل خود را در فیسبوک فعال نمودهاید ،فیسبوک به طور خودکار یک
 SMSحاوی رمز برای شما ارسال میکند .طبق تصویر نمبر  ۱۶این شفر را نگه دارید یا یادداشت کنید

 .14حاال این شفر را در مرورگر کمپیوتر خود ،در کادر مربوطه وارد کرده وباالی  Continueکلیک نماهید
طبق تصویر ذیل نمبر ۱۷

 .15کار تمام است .وارد اکانت فیسبوکتان خواهید شد .طبق تصویرذیل

معلومات بیشتر
امکان داره بعضی اوقات فیسبوک پیشنهادی را جلوی شما قرار میدهد و آن ایجاد کد بدون دریافت SMS
است ،این قابلیت هنگامی که نمیتوانید  SMSرا دریافت کنید مؤثر خواهد بود و میتوانید انتخاب گزینه
 Need another way to authenticateانتخاب نموده و نهایت گزینه  Text me a login codeرا کلیک
نموده تا  SMSرا دریافت کنید طبق تصویر ذیل نمبر۱۸

