راهکارهای مقابله با هک تلگرام!
اگر کیس اکانتتان را هک کرده باشید ،وی در چند ثانیه خواهد توانست همه پیامهایتان را ببیند ،مخاطبان شما را بشناسد و
ً
در کل هر کاری که شما انجام یمدهید را انجام دهد .در این صورت شما عمال کاری از دستتان ساخته نیست مگر آنکه…

سی یییسی ییتم شی ییبکه ا تمات تلگرام کال سی یییسی ییت امن به شی ییمار یم آ د .وی با این حال اشی ییخاد زبادی به علت عدم اطال از
ی
لوگیی کرد؟
امنیت تلگرام هک یمشود .چگونه یم توان از هک شدن حساب کاربری تلگرام
روش های
ر
ز
رز
قربان را
مکانیم هک کردن تلگرام بدین صییورت اسییت که شییخ هکر ابتدا درخواسییت ورود به اکانت تلگرام
در حالت کیل
ی
داده و چون تلگرام ک کد امنیت برای تایید هوبت ص ییاحص اص یییل آن ش ییماره به وی پیامک یمکند ،با د از هر رایه که ش ییده
ً
رز
دروغی و فربص دهنده به صی ییاحص اکانت تلگرام م ال
این کد را بدسی ییت بیاورد .به طور مهمول هکر مببور با ارسی ییال پیامهای
فت تلگرام هسی ییتم و درصی ی ی
یمگوبد که “من از پشی ییتیبانهای ز
یورن که کدی که برایتان ارسی ییال کرده ا م را برا مان ارسی ییال نکنید،
ز
اکانت شما حذف خواهد شد” .ودر اینجاست که بس ی ی ی ی یییاری از افراد کم اطال قربان هکر شده و کد را ت وبل وی یمدهند و
ز
قربان نفوذ یمکند.
این شخ هم از این راه به اکانت
اهکارهان یم توان از خطر هک شدن دور ماند؟
با چه ر
ی
ی
هوبت که از طربق پیامک ا از طربق اکانت رس تلگرام در خود سیستم تلگرام دربافت یمکنید را
– ۱به هیچ و ه کد تایید
به کیسی ی ی ندهید .چون با دادن این کد انگار در را برای ورود افراد د گر به خانه خود باز کرده ا د ،به ص ی ییورت پیش ی ییفر تن ا
ی
تهیی هوبت صاحص شماره برای ورود به اکانتش در تلگرام ر ز
فاکتور برای ر ز
امنیت است.
همی کد
ی
امنیت تایید دو مرحلهای اکانت خود را فهال یم کنید .تایید دو
-۲تایید دو مرحلهای تلگرام را انجام دهید ،شی ییما با این قابلیت
ی
مرحلهای همانطور که از نامش هم پیداس ییت ،در فرایند ورود به اکانت تلگرام دو مهیار م م را چک یمکند .یک کد امنیت که
از طربق پیامک ا اکانت رس ی ی تلگرام دربافت یمکنید و دویم ک رمز عبور دلخواه  ،به همراه ک نوش ی ییته )(hintکه برای
ادآوری آن رمزاست.

امنیت تایید دو مرحلهای ،ی
ی
حت اگر هکر با اسی ییتفاده از روشهای مختلف شی ییما را فربص
این را بدانید که با فهال بودن قابلیت
ی
امنیت دس ی ی یییی به اکانت را بدس ی ییت بیاورد ،نخواهد توانس ی ییت به اکانتتان وارد ش ی ییود چون رمزتان را ن داند .البته
دهد و کد
ی
بدییه است که اگر کیس رمز عبور را هم به هکر ت وبل دهد ،وی خواهد توانست به اکانت دسیی کامل داشته باشد.
درصورن که یط ک بازه ز
ی
ی
گذاشی ر ز
یز
فهالیت از طرف شما نبیند
زمان مشخ هیچ
پی کد روی برنامه تلگرام این برنامه
– ۳با
ً
اکانت باز را بر روی آن دس ی ییتگاه و برنامه قفل خواهد کرد .بنابراین اگر گویتان را هم گم کرده باش ی ییید ا م ال اگر ادتان رفته
یی آن ر ز
باشیید که اکانتتان را از روی تلگرام کامپیوتر (دسییکتا ب ببند د ،افراد بدون دانسی ی ز
پی کد عددی ا رمز رشییتهای نخواهند
توانست به اکانت باز مو ود روی آن دستگاه ی
دسیی داشته باشند.
– ۴از پیام های ز
مخف ) (secret chatاسی ی ی ی ییتفاده کنید چون اگر اکا نتتان هک شی ی ی ی ییود ،هکر به همه پیامها ،مخاطبان و …
ً
ی
ی
دس ی ی یییی خواهد داشی ییت دقیقا همان س ی ییطیس دسی یییی که شی ییما خودتان داربد .اما این وسی ی ی به ک ر ز
چی ن تواند دسی یییی
داش ی ییته باش ی یید و آن هم پیامهای ز
مخف ا  Secret Chatsاس ی ییت که با پیامهای خص ی ییو عادی تفاوت دارد .در این پیامها
رز
ذخیه یمشود.
اطالعات به صورت end-to-endرمزگذاری یمشوند و کلید رمزگذاری هم فق و فق در دستگاه
طرفی ر
کز
مطمی باش ی ی ییید که اگر کیس ی ی ی اکان تان را هک هم کند ،چون به کلیدهای رمزگذاری دس ی ی ی یییی ندارد
در این ص ی ی ی ییورت یم توانید
نخواهد توانس ی ی ییت این پیامها را ببیند .تو ه کنید که س ی ی ی ییکرت چت ها پس از خارج ش ی ی ییدن از حس ی ی ییاب کاربری ا توس ی ی ی ک
ش ی ییمارنده زمان ،به صی ییورت خودکار حذف خواهند شی یید .س ی ییکرت چتها فق در تلگرام مخصی ییود اندروبد ) (Androidو
دستگاه آ فون سیستم عامل  iOSدر ی
دسیس هستند.
– ۵نش یسییتهای فهال ) (Active sessionsرا چک کنید ،هر دسییتگایه که درحال ز
حاض به اکانت تلگرام شییما وصییل اسییت
ک نش یسییت با اورهای تلگرام برقرار کرده اسییت ز
هت با آن در ارتباا اسییت .کیس ی که اکانت شییما را هک کرده باشیید و وارد
ً
اکانتتان ش ی ییود ،اگر پس از اتمام کار خارج نش ی ییود و ش ی ییما هم ابها اقدام کنید ،ک نشی ی یس ی ییت د د با اور ا جاد یمکند .در
پست مشاهده و خارج شدن از دستگاههای فهال در تلگرام به صورت تصوبری توضییس داده ا م که چگونه این نشستها را
ببند د .تو ه کنید که هر نش ی یسی ییت به مهنای هک ش ی ییدن ش ی ییما نیسی ییت ،ممکن اسی ییت در ک ای د گر ا با ک دسی ییتگاه به
ی
غیمجاز به
اکانتتان وارد شده باشید و از آن الگاوت نکرده باشید .در این مورد هم یمتوانید برای
لوگیی از دسیی افراد ر
ر
اکانت شما که در آن دستگاه باز است ،نشستش را ببند د.
در پا ان این نکته را با د بدانید که اگر کیس اکانتتان را هک کرده باشید ،وی در چند ثانیه خواهد توانست همه پیامهایتان را
ً
ببیند ،مخاطبان شی ییما را بش ی ییناسی یید و در کل هر کاری که شی ییما انجام یمدهید را انجام دهد .در این صی ییورت شی ییما عمال کاری از
دسی ی ی ییتتان سی ی ییاخته نیسی ی ییت مگر آنکه از طربق مرا ق ی ی ی ییان اقدام کنید که آن هم نیازمند ارائه مدارک مسی ی ییتند و ا جاد ک
درخواست رس است.

