
 چگونھ جیمیل را غیرقابل ھک کنیم

به نفع  که دیباور کن نیشما هم هک خواهد شد. بنابرا لیمیزود ا ای ریفقط بحث زمان مطرح است. د

ل آن را از کنتر یتان است. وقت نیآنال تیهو دیشما کل لیمی. ادیریبگ یآن را جد تیخودتان است، امن

 نیآنال ستگاهیا کی ل،یمیشود چون ا یسخت م یلیهکر وارد ماجرا شود، کار خ کیو  دیدست بده

شود یم افتیکار، در آن  نیا یبرا ازیشما است و تمام اطالعات مورد ن تیسرقت هو یبرا  

------------------------------------- 

بنابراین باید درباره امنیت حساب ایمیل خود نیز ھمان طور وسواس و دقت بھ خرج دھید کھ درباره 
امنیت حساب بانکی خود مراقب ھستید. این دو مورد در دنیای امروز، واقعاً بھ ھم نزدیک و شبیھ  
ھستند. اگر از جیمیل استفاده می کنید خبر خوب این است کھ می توانید آن را تقریب اً ضد ھک کنید



2-step verification 

تلفن همراه خود و فعال کردن گزینه تایید دو مرحله ای حساب کاربری با ارائه شماره  
ا شروع ردر جیمیل می توانید ایمیل خود را از آسیب پذیری دور کنید. بنابراین همین امروز کار 

 کنید. نه فردا، نه هفته آینده، همین امروِز امروز و در ادامه مطلب

 از شودبصفحه مربوط به آن برای شما  وارد تا نمودهتایپ درس زیر را در مروگر خود آابتدا    .1

 کلیک نماهید Get Started  وبعدا باالی گزینه ۱طبق تصویر ذیل نمبر 

http://www.google.com/landing/2step



2. در مرحلھ بعد در باال گزینھ    Sign inرا انتخاب طبق تصویر نمبر ۲

طبق دیخود شو یتا وارد حساب کاربر دیو رمز خود را وارد کن لیمیدر مرحله بعد ج .3

.ذیل  ۵و ۴-۳تصویر  



 طبق تصویر پنجم ذیل . کنید را انتخاب    GET STARTED   د گزینهدرصفحه جدی .4





ا ثپت خود ر لیموبا ایو یشماره  گوش مذکورودر کادر دییکشور خود را انتخاب نما دیاکنون با .5

را  Tekst messageو بعدا   دیدر دسترس باشد را وارد کن شهیکه هم یپس شماره تلفن دینماه

انتخاب کرده باالی سند کلیک نماھید  تا بھ بھ شماره موبایل شما شفر 
.ارسال گردد طبق تصویر ھفتم ذیل  



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

مربوطه نید در کادر مورد نظر وارد کشفر  نیحاال ا ۷طبق تصویر نمبر  .کنید یادداشت یا دارید نگه

 ۸ ری. طبق تصودیوارد کن

    لیرذی. طبق تصودیتا به مرحله بعد برو کیکل  Next  یبعدا باال و



کلیک نماهید تا رمز دوم برای    TURN ON زینه گکه باالی  فراموش نکنیددر مرحله آخر شما    

 شما فعال شود .

دینکقابل هک  ریو غ دیخود را باال ببر لیمیا تیامن دیتوان یم یدو مرحله ا دییشما توسط تا  

ود ولو شوارد اکانت شما  بعد ازاین هرکسیکه از جای دیگر و کمپیوتر ویا موبایل دیگر کوشش کند

واند داخل ازاینکه شفر شما را هم بفهمد بدون شفر اس مس که تنها در گوشی شما ارسال میگردد نمیت

ذیل ۶-۵—۴-۳-۲-۱طبق تصویر نمبر  اکانت شما شود .  

اومیدوارم این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد
آموزش کمپیوتر برای ھمھ    

 ھدف از ایجاد این صفحھ آموزشی خدمت بھ افغان ھای عزیز امیدوارم در این عرصھ کمک کوچکی بھ شما داشتھ باشم 

صفحھ فیسبوک خود را الیک کرده وبا ما پپیوندید وازآموزش ھای جدید ویدئویی کمپیوتر ھمھ روزه آگاه شوید 
  www.facebook.com/kabirict  فیس بوک

   www.kabirict.com وب سایت 
www.youtube.com/c/kabirict یوتیوب 
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https://www.kabirict.com/
https://www.facebook.com/kabirict
https://www.youtube.com/c/kabirict



