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اینستاگرام و امنیت

امــروزه هــر فــردی کــه حداقل  ۱۳ســال ســن داشــته
باشــد مــی توانــد بــا داشــن یــک آدرس ایمیــل در
اینســتاگرام حســاب کاربــری خــود را بــاز کنــد .
جالــب اینجاســت کــه مرتجــم گــوگل کلمــه ی
اینســتاگرام را « منایــش مشــخصات عمومــی» ترجمــه
مــی کنــد .
هــدف اولیــه ی ایــن اپلیکیشــن بــه اشـراک گــذاری
عکــس بــه ســاده تریــن روش ممکــن بــود.
اینســتاگرام در اکتــر ســال  ۲۰۱۰میــادی بــه وســیله
ی کویــن سیســروم و مایــک کریگــر خلــق و راه
انــدازی شــد.
در آوریــل  ۲۰۱۲فیســبوک بــا خریــد یــک میلیــارد
دالری اینســتاگرام دنیــای فنــاوری را شــوکه کــرد!
ایــن خریــد در آن زمــان خیلــی هــا را متعجــب کــرد
و ســواالت بســیار زیــادی بوجــود آورد .نــه تنهــا
مــردم از چگونگــی گنجانــدن اینســتاگرام در کســب
و کار فعلــی فیســبوک اظهــار نظــر مــی کردنــد بلکــه
بســیاری ایــن ســوال را مطــرح کردنــد کــه آیــا مدیــر
عامــل  facebookمــارک زاکــر بــرگ بــا ایــن رسمایــه
گــذاری هنگفــت روی رشکتــی کــه در آن زمــان هیــچ
ســود و درامــدی نداشــت حرکتــی احمقانــه و اشــتباه
انجــام داده اســت!؟
قابــل ذکــر اســت کــه اینســتاگرام در ابتــدا فقــط
بــرای سیســتم عامــل هــای  iosیــا گوشــی هــای
 iphoneســاخته شــده بــود .در  ۲۰۱۲نســخه ی وب
و در ســال  ۲۰۱۴نســخه ی وینــدوز موبایــل برنامــه
ی اینســتاگرام بصــورت همگانــی منتــر شــد.
نســخه ی وب آن نســبت بــه نســخه ی  iosو
اندرویــد محدودیــت هایــی داشــت.

آیــا مــی دانســتید کــه اینســتاگرام رفتــار کاربــران را
ثبــت مــی کنــد و تشــخیص مــی دهــد کــه کــدام یــک
از کاربـران بــه چــه چیزهایــی عالقــه دارنــد  .در واقــع
اینســتاگرام عالیــق کاربــران را بــا هــدف تبلیغــات
ثبــت مــی کنــد.
هامنطــور کــه میدانیــد قبــا تــب  explorerوجــود
نداشــت و بجــای آن تــب  popularبــود .کــه در آن
اینســتاگرام بیشــرین پســت هایــی کــه الیــک میخــورد
یــا بیشــرین پســت هایــی کــه کارب ـران بــا آن تعامــل
داشــتند ( از جملــه اینکــه الیــک میکردنــدfollower ،
باالیــی داشــتند یــا کامنــت باالیــی دریافــت میکردنــد
و یــا اینکــه کاربـران مــدت زمــان بیشــری را بــه دیــدن
آن اختصــاص میدادنــد) را در ایــن تــب ق ـرار میــداد.
امــا از یــک زمــان بــه بعــد اینســتاگرام ایــن تــب را بــه
تــب اکســپلورر تغییــر نــام داد و گزینــه ی جســتجو
کــردن کاربـران و جســتجو کــردن هشــتگ را در آپدیت
خــود ارائــه داد و مقالــه ای بــا ایــن عنــوان در ســایت
هــای خارجــی منتــر شــد:
«تــب  popularاینســتاگرام حــال عکــس هــای تصادفی
غیــر معــروف را منایــش میدهد.
اینســتاگرام تــب قدیمــی خــود را بــه  explorerآپدیــت
کرد».
*اینســتاگرام در هــر مرحلــه الگوریتــم هــای خــود را
ب ـرای تشــخیص عالیــق کارب ـران بهبــود بخشــید.
مدتــی هــم بخــش اکســپلورر مربــوط بــه ایــن میشــد
کــه  followingهــا چــه عکــس هایــی را الیــک کردنــد،
کامنــت درج کردنــد و یــا مــورد توجــه انهــا بــوده ( از
طریــق  forwardو…)
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وقتــی کســی دوســت داشــت کــه ویدئــو یــا پســتش
در  explorerدیــده شــود رشطــش ایــن بــود کــه یــک
نفــر بــا  followerبــاال او را الیــک کنــد امــا در ۲۰۱۸
اینســتاگرام الگوریتــم هــای خــودش را آپدیــت کــرد و
آن روش کمــر کاربــرد دارد (.ایــن روش هنــوز وجــود
دارد امــا روش هــای جدیــد و الگوریتــم هــای جدیــد
تاثیــر بیشــری دارنــد)
در حــال حــارض وقتــی بخــش  Explorerاینســتاگرام
را بــاز میکنیــم ،بــه هنــگام بــاز کــردن یــک پســت،
زیــر آن درج شــده اســت کــه بــه چــه دلیلــی مــا آن
پســت را مشــاهده میکنیــم.
: Based on Photos You Like
براساس عکس هایی که الیک کرده اید.
: Based on Posts You Saved
براساس پست هایی که سیو کرده اید.
: Similar to Accounts You Interact With
براســاس اکانــت هایــی کــه بــا آنهــا تعامــل داشــته
ایــد
: Based On People You Follow.
براساس افرادی که فالو کرده اید
: Based On Video You Have Watched
براساس ویدیوهایی که مشاهده کرده اید.
:Based On Photos you have shared
بــر اســاس عکــس هایــی کــه بــه اش ـراک گذاشــته
ایــد.
:Based on location
بر اساس مکان و آی پی

تقریبــا مــی تــوان گــان بــرد کــه explorerاینســتاگرام
چگونــه کار میکنــد.
البتــه جدیــدا یعنــی در  ۲۰۱۹الگوریتــم اینســتاگرام
ســبب شــده کــه پســت هــای شــا ۳۰درصــد کمــر
بازدیــد داشــته باشــد ،امــا در صورتــی کــه کاربــران
شــا آن پســت را بپســندند تعــداد ویــو هــا باالتــر
می رود.

چـرا مهــم اســت کــه امنیــت اینســتاگرام خــود را
تــا حــد ممکــن افزایــش دهیــد؟
شــاید از آن دســته افــرادی هســتید کــه بــا ســاخت
ترکیبــی از اســم خودتــان ،شــاره تلفــن ،تاریــخ تولــد
و… پســورد انتخــاب میکنیــد و فکــر میکنیــد
احتــال اینکــه کســی پســورد شــا را حــدس بزنــد
بســیار کــم اســت .امــا متاســفانه بایــد بــه شــا بگویــم
بهــر اســت همیــن لحظــه پســورد خودتــان را عــوض
کنیــد زی ـرا اینســتاگرام شــا شــدیدا در معــرض هــک
قــرار دارد!
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 Two-Factor-Authenticationرا انتخــاب کنیــد و
در صفحــه بعــد  get startedرا بزنیــد.
دو روش به شام پیشنهاد داده می شود:
روش اول :از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــام
مــی کنیــد کــدی بـرای شــا ارســال مــی شــود .بــا وارد
کــردن کــد شــاره خــود را تاییــد کنیــد .از ایــن بــه
بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن
بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق
پیامــک ب ـرای شــا ارســال مــی شــود.
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البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه یــک
پســورد قــوی بــرای حســاب خــود نیــاز نداریــد،
بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.
بـرای فعــال کــردن تاییــد دو مرحلــه ای اینســتاگرام
مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
بــه تنظیــات اینســتاگرام مراجعــه کنیــد .در
قســمت  Privacy and securityمــی توانیــد Two-
 Factor-Authenticationرا انتخــاب کنیــد و در
صفحــه بعــد  get startedرا بزنیــد .در صفحــه بعــد
دو روش بــه شــا پیشــنهاد داده مــی شــود:
روش اول:
از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــام مــی
کنیــد کــدی ب ـرای شــا ارســال مــی شــود .بــا وارد
کــردن کــد شــاره خــود را تاییــد کنیــد.
از ایــن بــه بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد
وارد شــدن بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد
هــم از طریــق پیامــک بـرای شــا ارســال مــی شــود.
در ضمــن ،اینســتاگرام پنــج کــد دیگــر در اختیــار
شــا قـرار مــی دهــد تــا هنگامــی کــه گوشــی شــا
در دســرس نبــود از ایــن کدهــا اســتفاده کنیــد.
روش دوم:
از طریــق برنامــه هــای تولیــد کــد ماننــد Google
 Authenticatorیــا Duo Mobile
اگــر گزینــه  Authentication appرا انتخــاب
کنیــد بایــد یکــی از ایــن برنامــه هــای پیشــنهادی
اینســتاگرام را دانلــود و نصــب کــرده و بــا گذرانــدن
مراحلــی کــد را دریافــت مــی کنیــد .

روش هــای افزایــش امنیــت اینســتاگرام را مــرور
می کنیم :
.۱انتخاب پسورد قوی.
.۲ابراز هویت دو مرحله ای را فعال کنید.
.۳دسرتسی برنامه های شخص ثالث را قطع کنید.
.۴اجــازه دسرتســی بــه موقعیــت مکانــی خــود را
ندهیــد.
.۵اطالعــات پروفایــل خــود را محرمانــه نگــه داریــد.
(اطالعــات شــخصی در زندگیتــان کــه ممکــن اســت
مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیرنــد)
مراقب خودتون و اینستاگرامتون باشید!
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مــاه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر
نظــر معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه
آمــوزش عالــی ارشــاد دماونــد
لیست اعضای انجمن :

لیال نوری( دبیر انجمن )
مریم زهره وند
محیا کریمی
مبینا حاج اسامعیلی
مهشید احمدی
عرفان بختیاری( نائب دبیر )
محمدرضا رسائی

نویسنده:

محیا کریمی
مریم زهره وند

تهیه کنندگان :

لیال نوری (رسدبیر نرشیه)
زینب حیدری
محمدرضا رسائی

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود،
هامن هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند...

شامره ششم مگیت
بهمن ماه 1398

