
 

 

 

 پشتیبانی دوره

 ادمین تلگرام جهت رفع مشکالت دوره  

 تست نفوذ پیشرفته اینستاگرام 

 

 

WWW.ASANLEARN.COM 
 آموزش هک و امنیت تیک آبی اینستاگرام آموزش برنامه نویسی دوره های رایگان 

  هک و امنیت دوره های رایگان اینستاگرام 

)مقدماتی تا پیشرفته( سرفصل های دوره تست نفوذ اینستاگرام  

 

 

 

 اینستاگرام  اجتماعی شبکه تاریخچه -۱

 سایبری  جرایم قرمز  خط -۲

 ؟  میشود انجام چگونه  و  ؟ چیست  ( Brute Force ) فورس بروت حمالت-۳

 اینستاگرام  های اکانت  به نفوذ های روش انواع-۴

 ؟  میشود  انجام چگونه  و ؟ چیست   کرک-۵

 اجتماعی  مهندسی های  روش انواع -۶

 فورس  بروت  حمالت  مقابل در امنیت  -۷

 ؟  بدیم افزایش رو ها اکانت  امنیت  چگونه -۸

 ؟  است  چگونه  و ؟ چیست  کرک از جلوگیری راه  -۹

 ؟  کنیم  چیکار بشه کرک یا هک  پیج اگه -۱۰

 اینستاگرام  نفوذ تست  های  ابزار معرفی -۱۱

 اکانت  کرک برای لیست  پروکسی انواع ساخت  -۱۲

 ؟  میکند کار چگونه  و ؟ چیست  TOR سرویس -۱۳

 ؟  بکنیم اینستاگرام  های اکانت  هک به اقدام اجتماعی مهندسی روش با چگونه -۱۴

 ؟  نخوریم رو اجتماعی مهندسی های   روش فریب  چگونه -۱۵

 ؟  میشه هک ایمیل طریق از اینستاگرام های اکانت  چگونه -۱۶

 ایمیل  طریق  از  اینستاگرام های اکانت  هک -۱۷

 اجتماعی  مهندسی  های روش مقابل در امنیت  -۱۸

  لینوکس کالی داخل مختلف  های ابزار  با ها اکانت  کرک برای لیست  پسورد انواع ساخت  -۱۹

 VMware Workstation سازی مجازی -۲۰

 

 لینوکس  کالی  داخل TOR سرویس نصب  -۲۱

 ها  آن  کانفیگ و  اینستاگرام های کرک نصب  -۲۲

  اقدام چطور ؟ است  چگونه  ها  ابزار این  الگوریتم -۲۳

 ؟  میکنند اینستاگرام های اکانت  کرک به

 ها  ابزار دانلود برای Github سایت  معرفی -۲۴

  دو  با اینستاگرام های اکانت  کرک  به اقدام -۲۵

 ویندوز  ، لینوکس کالی:  عامل سیستم

 ویندوز  برای اینستاگرام کرک های ابزار  معرفی -۲۶

  سیستم با اینستاگرام های اکانت  کرک  به اقدام -۲۷

 ویندوز   عامل

  پروکسی کردن   پیدا برای  ها  سایت  معرفی -۲۸

 رایگان 

 گرام ینستاا به نفوذ جهت   اپ فیک ساخت  و آموزش*

  به https و مختلف های پیچ فیک ساخت  اموزش*

 ای  حرفه  فوق صورت

 

Telegram ID : @amiralimsx1 


