
بوک خود جلوگیری کنید؟چگونه از هک شدن اکانت فیس   

 آموزش فعال کردن و استفاده از قابلیت Step Verification در فیس بوک

ی سایت و کم به همهروزها کمهایی است که اینیکی از جدیدترین قابلیت Step Verification ۲ قابلیت

همه و همه برای … ، تلگرام وGmail ،Yahoo مثلهایی های مهم اضافه میشود. سرویساپلیکیشن

اند. شما نیز اگر تمایل داشته باشید، افزایش امنیت کاربرانشان این قابلیت را به سرویس خود اضافه کرده

ی امنیتِی بیشتر به اکانت میتوانید این قابلیت را روی اکانت فیسبوک خود فعال کنید و به عبارتی، یک الیه

با فعال کردن این قابلیت، اگر شخصی نام کاربری و پسورد اکانت شما در فیسبوک را نیز  خود اضافه کنید.
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 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 

ا میفرستد، سپس شما این رمز را وارد میکنید و به این طریق میتونید وارد اکانت خود رمز به گوشی شم

 شوید.

خودتان فعال کنید،  facebookاگر با خواندن توضیحات باال تمایل پیدا کردید که این قابلیت را در اکانت 

در فیسبوک Step Verification ۲آموزش فعال کردن قابلیت 

شوید و مشخصات خود را وارد کنید تا  Facebookسایت تاپ خود وارد وببا مرورگر کامپیوتر یا لپ .1

 ذیلطبق تصویر وارد اکانت خود شوید

.

ی صفحه انتخاب کنید تا منو برای شما باز شود، سپس گزینه شبیه به مثلث را از گوشه هگزین .2

Settings کنید.  را انتخاب 



را انتخاب کنید. Security and Login های سمت چپ صفحه، گزینهگزینهن از میا  .3

بوک است. با این های کاربری در فیسهای باال بردن سطح امنیتی حسابتأیید شماره موبایل یکی از راه .4

بوک قادر خواهد بود رمز جدید را برای شما به روش اگر شما رمز عبور خود را فراموش کردید، فیس

 همراهتان از طریق پیام کوتاه ارسال کند.تلفن 

را برگزینید Add a Phoneبرای اضافه کردن شماره تلفن همراه خود به 



گوشی ویا موبایل خود  شماره کادر پایین بطورمثال افغانستان ودر اکنون باید کشور خود را انتخاب نمایید  .5

طبق تصویرذیل .  کلیک تا به مرحله بعد بروید. Continueو بعدا باالی  را ثپت نماهید 

 نگه را شفر این. میشود داده نمایش شودمی ارسال SMS طریق از شما برای شفر یک  که میکنید مشاهده  .6

۷طبق تصویر نمبر  .کنید یادداشت یا دارید



۸ تصویر طبق. کنید وارد مربوطه کادر در خود، کمپیوتر مرورگر در را شفر این حاال  .7

تصویرذیل طبق. بروید بعد مرحله به تا کلیک  Confirm  باالی بعدا و

 بگذارید نمایش به دوستانتان برای را خود همراه تلفن شماره که دارید را انتخاب این شمادر مرحله نهم   .8

نماهید. کلیک  Save Settings انتخاب وباالی  Only ME  باالی پس ..توصیه من نگذاریدیا نی که و

 وفعال میباشد ۱۰طبق تصویرذیل نمبر  شد ثبت بوکفیس در شما همراه تلفن شماره اکنون



!؟کرد جلوگیری خود بوکفیس اکانت شدن هک از پس حاال نوبت میرسه  چگونه

کنید فعال را Secure Use two-factor authentication حالت باید مرحله این در .9

 به دسترسی برای و شودنمی اکتفا عبور رمز و کاربری نام کردن وارد به تنها دیگر ، متد این کردن فعال

 را شودمی ارسال کردن الگین برای تالش زمان همان در شما موبایل شماره به که شفری باید خود، اکانت

 .کنید وارد نیز



.کرده انتخاب را Secure Use two-factor authentication گزینه هاگزینه میان از 10.

ذیل. ۱۱ نمبرطبق تصویر نماهید کلیک Set Up   وباالی

ود را در کادر مذکوروارد کرده شفر خ باید میکند که باید اکانت در صفحه بعدی دوباره از ما تقاظای شفر .10

۱۲طبق تصویر ذیل نمبر  کلیک نماهید Submit وباالی 



 اگر ولی شود فعال قابلیت این االن همین ازمذکورفعال بود کوشش کنید تا غیرفعال بسازید تا  گزینه اگر .11

نماهید کلیک Enable  وباالی .میکند فعال شما برای را آن بعد هفته یک از فیسبوک فعال بگذارید آنرا

 را کلیک کنید تا کار تمام شود. Closeدر نهایت گزینه     .12

! بگذرید ایمرحله دو تایید سدِ  از فیسبوکتان اکانت به شدن وارد برای باید بعد، به حاال از و است تمام کار

 .ایمداده شرح ادامه در را کار این انجام روش



برای وارد شدن به اکانت فیسبوک Step Verification ۲ آموزش استفاده از قابلیت .13

 .شوید فیسبوک سایت وب وارد ویا موبایل خودکامپیوتر روی 

۱۵طبق تصویرنمبر  .شوید وارد تا کنید وارد را خود اکانت مشخصات 

 !شوید فیسبوکتان اکانت وارد نمیتوانید که کرد خواهید مشاهده ولی

 یک خودکار طور به بوکفیس اید،نموده فعال بوکفیس در را خود موبایل تلفن شماره این از پیش شما

SMS کنید یادداشت یا دارید نگه را شفر این ۱۶طبق تصویر نمبر . کندمی ارسال شما برای رمز حاوی



کلیک نماهید  Continueکرده وباالی  وارد مربوطه کادر در خود، مپیوترک مرورگر در را شفر این حاال .14

۱۷ طبق تصویر ذیل نمبر

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



معلومات بیشتر

 SMSدهد و آن ایجاد کد بدون دریافت بوک پیشنهادی را جلوی شما قرار میفیس امکان داره بعضی اوقات 

   انتخاب گزینه  توانید را دریافت کنید مؤثر خواهد بود و می SMSتوانید است، این قابلیت هنگامی که نمی

Need another way to authenticate    گزینه نهایت وانتخاب نموده Text me a login code کلیک را

۱۸طبق تصویر ذیل نمبر را دریافت کنید SMS تانموده 
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