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ECCE) E-Collaborative for Civic Education( یک سازمان غیرانتفاعی 
(501c3( در ایاالت متحده آمریکا است که از فن آوری اطالعات و ارتباطات 
برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده 

می کند.
مشترکی  عمیق  اشتیاق  سازمان،  این  مدیران  و  بنیانگذاران  عنوان  به  ما 
شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های  شکل دهنده  که  داریم 
از یک  در محافظت  فرد  وظیفه  شهروندی یک  و  مسئولیت  دانش شهروندی، 
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام  جامعۀ سیاسی دموکراتیک 
هستند.  بنیادی  و  اساسی  باشد،  برخوردار  آنها  از  باید  شهروندی  هر  که  بشر 
ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادی های 
شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت می داند. 
مبشر  که  می دانیم  فرایندها  و  نهادها  ارزش ها،  از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما 
صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی شایسته ساالر که به کرامت 

انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند، است. 
برای  توانا؛ آموزشکده مجازی  »آموزشکده   یعنی   ECCE اصلی  پروژۀ  ما 
جامعۀ مدنی ایران« را در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارائه 
منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران، یک نهاد پیشرو است. توانا با ارائه  
دانشجویان،  ماندن  ناشناس  با  و  امنیت  در حین حفظ  زنده   آموزشی  دوره های 
تبدیل  کشور  سراسر  در  دانشجویان  برای  اعتماد  قابل  آموزشی  جامعۀ  یک  به 
شده است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت 
دیجیتال، حقوق زنان، وبالگ نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری 
مجازی  سمینارهای  و  دروس  زندۀ  آموزش  توانا  آموزشکده  می شوند.  ارائه 
گذارهای  و  اجتماعی  جنبش های  در  موردی  مطالعات  مثل  برنامه هایی  با  را 
خودآموزی،  دستورالعمل های  روشنفکران،  و  فعاالن  با  مصاحبه  دموکراتیک، 
کتابخانۀ مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی 

و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 
آوردن  گرد  متوجه  توانا  آموزشکده  توانایی های  توسعۀ  برای  ما  تالش 
دنبال  به  ترتیب،  همین  به  است.  محذوف  صداهای  و  ایرانی  متفکران  بهترین 
انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی  هستیم که ایده های آنان توسط 

جمهوری اسالمی ممنوع شده است. 
و  دموکراسی  کالسیک  متون  ترجمه   توانا،  تالش  تمرکز  نقاط  از  یکی 
مقاالت معاصر در این باره و نیز ترجمه  آثار مرتبط با جامعه   مدنی، حقوق بشر، 
ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  و  کنشگری  روزنامه نگاری،  قانون،  حاکمیت 
هموطنان  فردی  غنای  در  سهمی  بتواند  متون  این  که  است  این  ما  امید  است. 

ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما

مریم معمارصادقیاکبر عطری
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برای  این است که  ما  ارائه می دهد، همیشه توصیه  ایمیل را  امن ترین سرویس های  از  گوگل یکی 
ارتباط های خود از جیمیل استفاده کنید. کسی که دارای حساب جیمیل باشد، حساب کاربری گوگل 
هم دارد که عالوه بر ایمیل می تواند از کاربردهای دیگر آن نیز استفاده کند. از جمله آنها می توان به این 
موارد اشاره کرد: داشتن پروفایل در گوگل پالس، جستجوی هوشمند با موتور جستجوی گوگل، داشتن 

حساب در یوتیوب و بسیاری از ابزارها و امکانات دیگر. 
اپلیکشن های دیگر هم  همچنین شما می توانید از اکانت گوگل و اطالعات آن در وب سایت ها و 

استفاده کنید، به عنوان مثال سایت فیدلی (Feedly( از اطالعات حساب گوگل شما استفاده می کند.
ما در این یادداشت به صورت مختصر، بخش مربوط به تنظیمات حساب کاربری گوگل و بخش 
مربوط به امنیت را به شما معرفی می کنیم و به صورت گام به گام و ساده توضیح می دهیم که چگونه از 

این ابزارها برای باال بردن امنیت استفاده کنید.
در اسکرین شات هایی که در این جزوه آموزشی آمده، از حساب گوگل موقتی به نام »توانا« استفاده 
شده است و دیگر این حساب وجود ندارد. اگر قصد تماس با آموزشکده توانا و یا وب سایت تواناتِک 

را دارید به آدرس های زیر بروید و در بخش تماس، اطالعات مورد نظر را بیابید:
http://tavaana.org
http://tech.tavaana.org/

http://tavaana.org/
http://tech.tavaana.org/
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بخشیک:تنظیماتحسابکاربری
خود  عکس   روی  جیمیل ،  باالی  راست  سمت  در  گوگل ،  حساب  تنظیمات  بخش  به  ورود  برای 

کلیک و در منویی که باز می شود »Account« را انتخاب کنید و یا مستقیم به این آدرس بروید: 
https://www.google.com/settings/account

قسمتاول:تنظیماتعمومی
تنظیمات  مثل  حساب   کلی  تنظیمات  می توانید  گوگل ،  کاربری  حساب  تنظیمات  اول  صفحه  در 

پروفایل، ایمیل بازیابی و زبان را تغییر دهید. در اینجا هر قسمت را جداگانه توضیح می دهیم: 

https://www.google.com/settings/account
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)Edit( اصالح و یا اضافه کردن مشخصات
در اولین گام می توانید در مقابل قسمت »Email« روی »Edit« کلیک کنید تا به صفحه ای مثل تصویر 

زیر بروید: 

وارد  را  منطقه تان  کد  و  اقامت  محل  کشور   »Edit personal details« قسمت  پایین  و  آنجا  در 
کنید.  وارد   »Nikname« قسمت  در  و  انتخاب کرده  اسمی کوتاه  برای خود  می توانید  همینطور  کنید. 

»Nikname« می تواند شماره و نوشته فارسی هم باشد. 
ایمیل  تنظیمات  به  مربوط   ،»Change your associated email addresses« عنوان  زیر  قسمت 
تا  باشید  داشته  بازیابی  برای  ایمیلی  می کند که حتما  توصیه  به شما  است. گوگل  بازیابی  و  جایگزین 
اگر رمزعبور جیمیل  خود را فراموش کردید و یا هک شدید، ایمیلی برای بازیابی به شما ارسال شود 
و بتوانید دوباره وارد حسابتان شوید. برای اضافه کردن ایمیل بازیابی، در مقابل جایی که نوشته شده: 
 »Click here« روی ،»To add other email addresses that can be used to recover your password«

کلیک کنید:
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در صفحه ای که باز می شود، ابتدا می توانید شماره تلفن خود را اضافه کنید تا گوگل در مواقع ضروری 
 »Add phone« بتواند از آن برای تایید هویت شما استفاده کند. برای اضافه کردن شماره تلفن، روی

کلیک کنید. 
در قسمت بعد می توانید ایمیل جایگزین »Alternate« و یا بازیابی »Recovery« را انتخاب کنید.

تفاوت این دو در این است که ایمیل بازیابی را فقط می توانید برای مواقعی استفاده کنید که رمزعبور 
خود را فراموش کرده اید و یا آن را از دست داده اید، اما از طریق ایمیل جایگزین به دیگر ایمیل های 
خود در سایر سرویس ها هم اجازه می دهید که از امکانات گوگل، مثل »Google docs« استفاده کنند 
و دوستانتان بتوانند مثال از طریق ایمیل یاهوی شما برایتان فایل گوگل داک به اشتراک بگذارند. فقط 
در نظر داشته باشید که در اینگونه شرایط، نامی که در ایمیل گوگل انتخاب کرده اید، برای دوستانتان 
به نمایش درمی آید. ایمیل جایگزین، نمی تواند جیمیلی دیگر و سایر سرویس های ایمیلی باشد که از 

خدمات گوگل استفاده می کنند. 
برای اضافه کردن ایمیل جایگزین و یا ایمیل بازیابی »Add an alternative email address« و یا 
 »Save« را انتخاب کنید. پس از اعمال تغییرات در پایین صفحه روی »Add a recovery email address«

کلیک کنید.  
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  )Language( تنظیم زبان
با  می توانید  است. شما  ترجمه کرده  فارسی  به  را  کاربری  تنظیمات حساب  از  بخش هایی  گوگل 

انتخاب زبان فارسی در مقابل »Primary Language«، از گوگل به زبان فارسی استفاده کنید.
از آنجا که اکثر افراد، گوگل را به زبان انگلیسی استفاده می کنند، این متن آموزشی را بر اساس 
تنظیم گوگل به زبان انگلیسی تدوین کرده ایم. اگر زبان فارسی را انتخاب کنید، صفحه تنظیمات گوگل 

به شکل زیر درمی آید:   

)Storage( مکان ذخیره
گوگل  و  جیمیل  در  فایل،  ذخیره  ظرفیت  از  چقدر  که  می گوید  شما  به  گوگل  قسمت،  این  در 
درایو استفاده کرده اید. گوگل به صورت رایگان به هر کاربر، 1۵ گیگابایت فضای خالی برای ذخیره 
روی  بر  کلیک  با  باید  کنید،  استفاده  بیشتری  فضای  از  دارید  قصد  اگر  می دهد.  ایمیل ها  و  فایل ها 

»View and modify plan« در مقابل »Storage« مقدار بیشتر فضا را خریداری کنید. 

 )Account Management( مدیریت حساب
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در این قسمت، می توانید حساب گوگل پالس و همچنین حساب گوگل خود را ببندید و یا اطالعات 
روی آن را حذف کنید. 

 »Delete profile and remove related Google+ features« برای حذف حساب گوگل پالس  روی
کلیک کنید، تا به صفحه ای مثل تصویر زیر بروید:

 در این صفحه دو گزینه داده شده، یکی برای حذف کردن کل مطالب روی گوگل پالس  و دیگری 
برای پاک کردن کل پروفایل گوگل است. در نظر داشته باشید، هر چیزی را که پاک کنید دیگر امکان 

بازگشت آن وجود ندارد. 

)Delete Google+ content( حذف محتوای گوگل پالس
با انتخاب این گزینه، تمام محتوای گوگل پالس  و ابزارهای آن، مثل حلقه هایی که دنبال می کردید، 
همچنان  اما  می شود  که گذاشتید حذف  کامنت هایی  و  پست ها  و  »1+« کردید  را  آنها  که  پست هایی 
پروفایل گوگل پالس  شما وجود خواهد داشت. با انتخاب این گزینه دیگر نمی توانید از حساب گوگل 
خود استفاده کنید تا وارد برنامه های دیگری شوید که از حساب گوگل استفاده می کنند و کار هایی که 

تا به حال با آنها انجام داده اید، حذف می شوند.
باعث می شود  این گزینه  انتخاب  است،  به حساب گوگل وصل  یوتیوب شما  اگر کانال  همچنین 
تمام کامنت ها و الیک های شما پاک شود و ویدیوهای شما به حالت خصوصی (Private( درآید. اگر 
نمی خواهید این اتفاق بیفتد، می توانید به تنظیمات یوتیوب بروید و حساب گوگل پالس  را از حساب 

گوگل  جدا کنید. 
همچنین اگر در گوگل پالس  پیجی دارید، حذف خواهد شد. 

)Delete your entire Google profile( حذف کامل پروفایل گوگل
با انتخاب این گزینه، همه اتفاق های گزینه باال می افتد با این تفاوت که پروفایل گوگل  شما هم که 

شامل عکس و مشخصات است به همراه حساب گوگل پالس  بسته می شود.
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بستن حساب گوگل
باید از صفحه اول تنظیمات حساب  بنا به هر دلیلی قصد بستن حساب گوگل خود را دارید،  اگر 
کاربری روی »Close account and delete all services and information associated with it«، در 

زیر عنوان »Account management« کلیک کنید.
در نظر داشته باشید که وقتی حساب کاربری  خود را می بندید، روی دیگر ابزارهایی که از حساب 
شما استفاده می کنند، مثل جیمیل و وبالگتان هم تاثیر می گذارید و دیگر نمی توانید از این سرویس های 
جانبی گوگل که با حسابتان ساخته اید، استفاده کنید. همچنین حسابی را که پاک می کنید دیگر قابل 

بازیابی نیست. 
اگر روی آن قسمت کلیک کنید، صفحه ای مثل زیر برای  شما باز خواهد شد که نشان می دهد در 
حال حاضر با این حساب از کدام سرویس ها استفاده می کنید و با بستن حساب گوگل  چه چیز هایی را 

از دست خواهید داد:
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این  تک  تک  مقابل  در  ببندید،  را  خود  گوگل   حساب  می خواهید  که  هستید  مطمئن  هنوز  اگر 
سرویس ها تیک بزنید و در زیر»Current password« رمز عبورتان را وارد کنید، سپس دو قسمت پایینی 
که تاییدی است مبنی بر اینکه واقعا قصد بستن حسابتان را دارید و اگر قرار بوده است به گوگل پولی 
پرداخت کنید، این بستن حساب تاثیری روی آن ندارد را تیک بزنید و »Delete google account« را 

انتخاب کنید، سپس حساب شما به صورت کامل بسته خواهد شد. 

)Inactive Account Manager( مدیریت حساب غیرفعال
 قسمتی از تنظیمات حساب گوگل به شما امکان می دهد که تعیین کنید چه اتفاقی برای حسابتان 
بیافتد اگر زمانی از آن استفاده نکردید. برای دیدن تنظیمات این بخش، در صفحه اصلی تنظیمات حساب 
در  کنید.  کلیک   »Learn more and go to setup« روی   »Account Management«زیر در  گوگل  
صفحه ای که باز می شود تنظیماتی توضیح داده شده که طبق آن، بعد از مدت مشخصی که وارد حسابتان 
نشدید، گوگل به عده ای از دوستانتان اجازه دسترسی به اطالعات شما را بدهد و همچنین حساب شما 
خود به خود پاک شود. برای انجام این تنظیمات روی »Setup« کلیک کنید. صفحه ای که باز می شود، 

چند بخش دارد که به صورت مجزا توضیح می دهیم.

Alert me □

پیش از هر چیز باید در این قسمت شماره تلفن خود را وارد کنید تا گوگل قبل از هر اقدامی شما 
را آگاه کند. وارد کردن شماره تلفن برای استفاده از این سرویس ضروری است، برای این کار روی 

»Add mobile phone number« کلیک کنید. 
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Timeout period □

در اینجا تعیین می کنید که بعد از چند وقت که وارد حسابتان نشدید، آن حساب غیرفعال محسوب 
 شود. شما می توانید در این قسمت زمانی بین ۳ تا 1۸ ماه را انتخاب کنید. گوگل یک ماه قبل از غیرفعال 

شدن حسابتان از طریق شماره ای که وارد کرده اید، اطالع رسانی می کند. 

 Notify contacts and share data □

شما می توانید پس از اتمام دوره ای که تعیین کرده بودید و پس از آنکه حساب گوگل غیرفعال شد، 
اطالعات روی حساب  خود را با حداکثر 10 نفر از دوستان مورد اعتمادتان به اشتراک بگذارید و یا آنها 

را آگاه کنید که دیگر از این حساب استفاده نمی کنید. 
برای اضافه کردن دوستان مورد اعتمادتان ابتدا روی »Add trusted contact« کلیک کنید: 
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در صفحه ای که باز می شود ایمیل آنها را وارد کنید، اگر می خواهید همه یا بخشی از اطالعات روی 
حساب گوگل  شما برای آنها ارسال شود، تیک مقابل »Share my data with this contact« را بزنید و 

روی »next« کلیک کنید: 

گوگل در اینجا از شما سوال می کند که می خواهید چه اطالعاتی از حساب گوگل  را بعد از پایان 
تیک  می خواهید،  که  اطالعاتی  جلوی  کنید.  ارسال  اعتمادتان  مورد  دوستان  برای  شده،  تایید  مهلت 
بزنید، سپس شماره تلفن دوستتان را دوبار وارد کنید تا گوگل مطمئن شود که اطالعات را درست وارد 
کرده اید. وقتی دوست شما بخواهد به اطالعاتی که برایش به اشتراک گذاشته اید دسترسی پیدا کند، نیاز 

به دریافت کدی از طریق شماره تلفن دارد. 
پس از انجام این مراحل »Next« را بزنید:
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در قسمت بعد از شما خواسته می شود تا ایمیلی را آماده کنید که بعد از پایان دوره برای دوستتان 
ارسال شود. پس از اتمام این مراحل »Save« را بزنید.

همچنین شما می توانید بدون انتخاب »Trusted Contact«، ایمیلی بسازید که بعد از دوره غیرفعال 
شدن ایمیل  شما، به صورت اتوماتیک به کسانی که به شما ایمیل می زنند، ارسال شود. برای این کار در 
صفحه اصلی »Inactive Account Manager« روی »Set auto-response in Gmail« کلیک کنید و 

متن و موضوع ایمیلی را که می خواهید ارسال کنید، بنویسید: 

مشخص شده  دوره  پایان  از  بعد  می خواهید  آیا  که  است  مورد  این  در  تصمیم گیری  آخر،  مرحله 
غیرفعال بودن جیمیل ، آن حساب حذف شود؟ اگر جیمیل  شما حذف شود، همان اتفاق هایی خواهد 
افتاد که پیش از این توضیح دادیم. برای پاک کردن ایمیل  پس از پایان مراحل، روی کلید روبروی 
»Delete my account« کلیک کنید. (هیچ الزامی وجود ندارد که پس از پایان دوره، حساب شما حذف 

شود(. پس از پایان تمام این مراحل »Enable« را بزنید. 

)Other tools( ابزارهای دیگر
در زیر عنوان »Other tools« در صفحه اصلی تنظیمات حساب کاربری، دو ابزار مفید وجود دارد 

که به شما معرفی می کنیم:
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)Manage connected accounts) مدیریت حساب های مرتبط □
اکانت گوگل شما می تواند به دیگر حساب های کاربری شما مثل حساب یاهوی شما وصل شود. 
شما از این طریق  می توانید از اطالعات دیگر حساب ها، مثل لیست دوستانتان در گوگل استفاده کنید و یا 
در پروفایل گوگل پالستان انتخاب کنید که دوستانتان در سرویس های دیگر هم بتوانند شما را پیدا کنند. 
برای این کار روی »Manage connected account« کلیک کنید تا صفحه ای مثل تصویر زیر باز 

شود:

روی »Connect an account« کلیک و سرویس مورد نظر را انتخاب کنید و مراحل وصل کردن 
حساب های دیگر را به گوگل خود انجام دهید. 

اگر روی »Your Public Google Profile« کلیک کنید، می توانید ببینید کدام یک از حساب های 
دیگرتان به صورت عمومی برای همه در صفحه پروفایل گوگل  نمایش داده می شود. 

 »Use my Google contact information to suggest accounts from other sites« اگر تیک جلوی
را بگذارید، به گوگل اجازه داده اید که از اطالعات حساب گوگل شما در حساب  سایت های دیگر که 

به آن وصل کرده اید، استفاده کند. 

)Manage your web history( مدیریت تاریخچه وب شما
یکی از سرویس هایی که گوگل به مشتریان خود ارائه می دهد، ذخیره کردن تمام جستجوهایی است 
انجام داده اید، در  با گوگل  انجام می دهند. بدین ترتیب، تمام جستجوهایی که از سال ها قبل  که آنها 

حساب کاربری شما ذخیره می شود.  
این آرشیوها اگر در دسترس دیگران قرار گیرد، می تواند امنیت و حوزه خصوصی شما را به خطر 
بیاندازد، چون جستجوهای شما در گوگل، بخش زیادی از اطالعات و سایت هایی را که سر زده اید، 
شامل می شود؛ برای همین به شما توصیه می کنیم که برای حفظ امنیت خود به صورت کامل و یا حداقل 

بخش حساس جستجوهایتان را پاک کنید.
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اینکه به قسمت مدیریت جستجوهایتان بروید، روی »Manage your web history« کلیک  برای 
کنید تا صفحه ای مثل تصویر زیر باز شود:

می تواند  مواردی  در  که  می کنید،  پیدا  دسترسی  گوگل  در  خود  جستجوهای  آرشیو  به  اینجا  در 
جستجوهای سال ها قبل را هم شامل شود.

برای حذف آرشیو، می توانید موردی عمل کنید و از بین جستجوهایی که انجام داده اید مواردی 
گزینه  روی  و  انتخاب  را  آیتم  هر  جلوی  باکس  می توانید  حذف،  برای  کنید.  حذف  و  انتخاب  را 

»Remove Items« کلیک کنید.
راست،  باال سمت  در  دنده  آیکون چرخ  روی  ابتدا  آرشیو جستجوهایتان،  کردن کل  پاک  برای 
کلیک کنید و از منویی که نمایش داده می شود گزینه »Settings« را انتخاب کنید تا صفحه ای که در 

عکس زیر می بینید باز شود: 

 روی »delete all« کلیک کنید تا کل آرشیو جستجوهای شما پاک شود. همچنین می توانید جلوی 
آرشیو شدن جستجوهای خود در گوگل را با زدن دکمه »Turn off« بگیرید. دقت داشته باشید که این 

کار بعضی امکانات را از شما می گیرد.
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)Account Activity(قسمتدوم:فعالیتحسابکاربری
شامل  گزارش  این  بگیرید.  گزارش  گوگل  از  اخیرتان  فعالیت های  از  می توانید  قسمت،  این  در 
فعالیت های شما در محصوالت گوگل در یک ماه اخیر، مثل تعداد ایمیل هایی که با جیمیل ارسال و 
دریافت کرده اید، تعداد جستجوها و ویدیوهایی که در یوتیوپ دیده اید، خواهد بود. برای دسترسی به 

این قسمت از منوی سمت چپ و زیر عنوان »Account« روی »Account Activity« کلیک کنید: 

برای گرفتن این اطالعات، از سمت راست »Sign up« را انتخاب کنید. پس از آن باید مدتی صبر کنید 
 »Send me an email every time new report is available« تا گوگل این اطالعات را آماده کند. اگر
را انتخاب کرده باشید، زمانی که گزارش آماده شد با ایمیل مطلع خواهید شد. این اطالعات در همین 

قسمت »Account Activity« نمایش داده می شود. 

)Dashboard(قسمتسوم:داشبرد
در این قسمت می توانید به اطالعات و تنظیمات تک تک محصوالت گوگلی که استفاده می کنید، 
دسترسی داشته باشید. این قسمت می تواند بخش های مختلفی داشته باشد و بستگی به این دارد که از چه 
 »Account« محصوالتی استفاده می کنید. برای دسترسی به این قسمت، از منوی سمت چپ و زیر عنوان

روی »Dashboard« کلیک کنید: 
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)Download your data(قسمتچهارم:پشتیبانگرفتنازاطالعات
در اینجا می توانید از اطالعات مختلف  خود روی گوگل، نسخه پشتیبان بگیرید و اگر خواستید آن 
می تواند شامل  اطالعات  این  دهید.  انتقال  دیگرتان  یا حساب های کاربری  و  دیگر  به سرویس های  را 
عکس ها، کانتکت ها، اعضای حلقه های شما در گوگل پالس و غیره باشد. برای گرفتن نسخه پشتیبان 

ابتدا روی »Download your data« کلیک کنید:

سپس به قسمت سرویس »Take out« گوگل بروید:

این سرویس گوگل شامل سه بخش است. در بخش»All of your data« می توانید از کل اطالعات 
خود در گوگل  پشتیبان بگیرید. البته این اطالعات شامل ایمیل های شما در جیمیل نمی شود.

برای این کار ابتدا »All of your data« را انتخاب کنید و سپس »CREATE ARCHIVE« را بزنید:
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در قسمت »Download« آرشیوی کامل برای شما آماده می شود که می توانید از آنجا دانلود کنید.
همچنین با انتخاب »Choose services«، می توانید تعیین کنید که از کدام نوع اطالعاتتان می خواهید 

پشتیبان بگیرید. اطالعاتی را که می خواهید انتخاب کنید و »CREATE ARCHIVE« را بزنید:

 پس از آن می توانید مثل قسمت قبل، نسخه پشتیبان را »Download« کنید: 

)Me on the Web(قسمتپنجم:مندروب 
این قسمت در مورد اطالعاتی است که در مورد شما در وب وجود دارد و با سرچ کردن نام شما 
در موتور جستجوی گوگل نمایش داده می شود. برای دسترسی به این قسمت از منوی سمت چپ و زیر 

عنوان »Account« روی »Me on the Web« کلیک کنید:
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در بخش»Search for yourself«، این امکان وجود دارد که نام خود را در موتور جستجوی گوگل 
سرچ کنید و ببینید چه نتایجی نشان داده می شود. 

در قسمت »Stay current with web alerts«، می توانید تنظیماتی انجام دهید که هر مطلب با نام شما 
در فضای اینترنت منتشر شد، گوگل به شما اطالع دهد.

 برای انجام این کار »Manage web alerts« را بزنید:

 »How often« در این قسمت، نام خود و یا هر اسمی که می خواهید را وارد کنید. سپس در قسمت
تعیین کنید که گوگل هر چند وقت یک بار به شما گزارش دهد. اگر »as it happened« را انتخاب کنید، 

گوگل هر مطلبی که با نام و یا نام انتخابی  شما منتشر شود، برایتان ارسال می کند. 
در بخش »Review your Google+ profile«، می توانید صفحه گوگل  پالس خود را چک کنید. 
اکثر کسانی که جیمیل دارند، دارای حساب گوگل پالس هم هستند و بخشی از اطالعاتشان به صورت 
عمومی در وب قرار دارد، بنابراین حساب گوگل پالس  خود را چک کنید و اگر اطالعتی از شما در 
آنجا وجود دارد که عمومی است و نمی خواهید دیگران در جریان آن قرار بگیرند، آنها را حذف کنید.
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)Security(بخشدو:امنیت
در این قسمت تمام ابزارهای گوگل برای حفظ حساب کاربری  شما و جلوگیری از دسترسی دیگران 

به حساب، قرار دارد. 
برای دسترسی به این قسمت، بعد از ورود به بخش تنظیمات حساب گوگل، از منوی سمت چپ 

روی »Security« کلیک کنید و یا به این آدرس بروید:
https://security.google.com/settings/security

)Password(رمزعبور
هنوز مهم ترین ابزار امنیتی شما در جیمیل، رمز عبور است. همیشه رمزی انتخاب کنید که حدس زدن 

آن برای دیگران غیرممکن باشد و حداکثر هر سه ماه یک  بار آن را تغییر دهید: 

https://security.google.com/settings/security
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در  و  بزنید  را   »Change password« که  است  کافی  تنها  عبورتان،  رمز  کردن  عوض  برای 
کنید  وارد  را  خود  فعلی  رمزعبور   ،»Current password« عبارت  ذیل  می شود،  باز  که  صفحه ای 
نهایت  در  و  وارد  را  جدیدتان  رمز   »Confirm new password« و   »New password« مقابل  در  و 

»Change Password« را انتخاب کنید:

)Recovery options(گزینههایبازیابی
در اینجا گوگل به شما یادآوری می کند که اگر رمز عبورتان را از دست دادید، چه گزینه هایی برای 

بازیابی وجود دارد. توصیه می کنیم که حتما یک ایمیل و یک شماره تلفن برای بازیابی، وارد کنید. 
 روی »Edit« در مقابل »Recovery options« کلیک کرده و ایمیل بازیابی و شماره تلفن  خود را 

وارد کنید؛ همانطور که در ابتدای بخش اول این جزوه، زیر عنوان »اصالح و یا اضافه کردن مشخصات«، 
توضیح دادیم. 

)Notifications(نوتیفیکیشن
این بخش، فعالیت های مشکوک در حساب کاربری گوگل و جیمیل را به شما اطالع می دهد. مثال 
اگر کسی در جایی غیر از محل زندگی  شما، بخواهد وارد حسابتان شود، گوگل با ایمیل و یا تلفن به شما 
خبر می دهد تا امنیت حساب کاربری خود را باال ببرید. در این قسمت، می توانید انتخاب کنید که چگونه 
گوگل این کار را انجام دهد. پیشنهاد می کنیم که حتما شماره تلفن  را هم اضافه کنید تا از فعالیت های 

مشکوک در ایمیل  و یا عوض شدن رمز عبور خود از طریق تلفن همراهتان نیز مطلع شوید:



حساب کاربری گوگل؛ تنظیمات و امنیت 26 w w w. t a v a a n a . o r g

 »Notifications« برای این کار کافی است شماره تلفن خود را به حسابتان اضافه کنید، سپس زیر قسمت
روی »Notifications delivery setup« کلیک کنید و تیک های جلوی Password change (تغییر رمز( 

و Suspicious attempt to access account (فعالیت های مشکوک برای ورود به حساب( را بزنید. 

)2-step verification(فعالکردنسیستمتأییدهویتدومرحلهای
بهترین ابزاری که برای حفظ امنیت حساب کاربری گوگل و جیمیل می توانید از آن استفاده کنید، 
فعال کردن سیستم تایید هویت دومرحله ای یا همان رمز دوم است. با فعال کردن این سیستم، پس از وارد 
کردن رمزعبور، رمزی ۶ رقمی به تلفن شما ارسال می شود که با وارد کردن آن می توانید وارد حساب 
کاربری  خود شوید. این سیستم کمک می کند جلوی هکرهایی که قصد دارند وارد حسابتان شوند و یا 
رمز شما را شناسایی کرده اند، گرفته شود. البته همیشه الزم نیست رمز دوم را وارد کنید، شما می توانید 

کامپیوتر خود را استثنا کنید که برای ورود به حسابتان نیاز به وارد کردن رمز دوم نباشد:

برای فعال کردن این سیستم، ابتدا در برابر »step verification-2« روی گزینه »Edit« کلیک کنید:
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که  می شود  باز  برایتان  صفحه ای  بخش،  این  در  باشید،  نکرده  فعال  را  دوم  رمز  این  از  پیش  اگر 
اطالعاتی را در مورد رمز دوم و کارکرد آن به شما می دهد. برای آغاز مراحل فعال کردن رمز دوم روی 

»Start setup« کلیک کنید: 

در صفحه ای که باز می شود، ابتدا شماره تلفن خود را وارد کنید؛ سپس انتخاب کنید که کد تایید به 
صورت اس ام اس برایتان بیاید یا به صورت صوتی.

اگر گزینه »Voice message« را انتخاب کنید، گوگل با شما تماس می گیرد و به زبان انگلیسی کد 
۶ رقمی را برایتان می خواند:

 در مرحله دوم، کد ۶ رقمی را وارد و روی »Verify« کلیک کنید:

را   »Trust this computer« سوم  مرحله  در  می کنید،  استفاده  خودتان  شخصی  کامپیوتر  از  اگر   
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تیک بزنید. با این کار در آینده، برای ورود به حساب کاربری از این کامپیوتر، گوگل از شما رمز دوم 
نمی خواهد و این کامپیوتر را به عنوان کامپیوتر خودتان می شناسد.

در مرحله آخر با تایید مشخصات، رمز دوم را فعال کنید:

پس از طی این مراحل، صفحۀ تنظیمات در سیستم تایید هویت دو مرحله ای باز می شود که توضیحات 
آن را در ادامه می خوانید.

تنظیمات در سیستم تأیید هویت دو مرحله ای

□ در قسمت »Phone number«، می توانید شماره تلفنی که داده اید را حذف کنید و یا تغییر دهید. 

موبایلتان  اگر گوشی  کنید که  اضافه  دیگری  می توانید شماره   ،»Backup phones « قسمت  در   □
روی  می توانید  کار  این  برای  شوید.  جیمیل  وارد  دیگر  شماره ای  با  بتوانید  دادید،  دست  از  را 

»Add a phone number« کلیک کنید.
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□ قسمت »Authenticator« برای کسانی است که گوشی هوشمند دارند و می خواهند رمز دوم خود 
را از طریق نرم افزار »Authenticator« دریافت کنند. کاربرد »Authenticator«، این است که می توانید 
رمز دوم را در سیستم تایید هویت دو مرحله ای گوگل به جای اس ام اس از طریق این نرم افزار دریافت 

کنید.
همچنین »Authenticator«، به شما کمک می کند تا اگر در جایی هستید که موبایلتان خوب آنتن 
نمی دهد و یا اس ام اس ها از گوگل به شما نمی رسد، از این سیستم استفاده کنید. اگر اندروید دارید، این 

نرم افزار را از اینجا دانلود کنید:  
 http://bit.ly/1856hBc

و اگر از آیفون استفاده می کنید، از اینجا دانلود کنید:
  http://bit.ly/1856kgx  

برای فعال کردن این سیستم در مقابل »Mobile application«، نوع تلفن هوشمند خود را انتخاب 
کنید تا صفحه ای مثل تصویر زیر برایتان باز شود:

آن  باید   ،»Authenticator« طریق  از  شما  که  دارد  وجود  بارکدی  می شود،  باز  که  صفحه ای  در 
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قسمت  در  آنرا  باید  که  می دهد  کدی  شما  به  نرم افزار  سپس،  کنید.  اسکن  همراهتان  تلفن  روی  را 
کنید،  اسکن  را  بارکد  نمی توانید  اگر  کنید.  »Verify and Save« کلیک  و سپس روی  وارد   »Code«

»Cant scan the barcode« را بزنید.

□ نحوه کار کردن با نرم افزار »Authenticator« برروی تلفن هوشمند: 
 اگر اندروید دارید برنامه »Authenticator« را باز کنید و این مراحل را انجام دهید: 

ابتدا »Menu« را انتخاب کنید، سپس »Set up account« و در آخر روی »Scan a barcode« کلیک 
کنید. اگر نمی خواهید یا نمی توانید از بارکد استفاده کنید، روی »Enter provided key« کلیک کنید.

اگر آیفون دارید، برنامه »Authenticator« را باز کنید و این مراحل را انجام دهید: 
ابتدا »+« را بزنید. برای اسکن کردن بارکد روی »Scan a barcode« کلیک کنید و با دوربین گوشی ، 
بارکد را اسکن کنید. اگر امکان اسکن کردن بارکد را ندارید، رمزی را که برایتان نمایش داده می شود، 

در قسمت »Key« بزنید و در مقابل »Account«، ایمیل خود را وارد کنید. 
چه از آیفون استفاده می کنید و چه از اندروید، از این پس، هر زمان که بخواهید از کامپیوتری غیر از 
 »Authenticator« کامپیوتر خودتان وارد حساب کاربریتان شوید، باید رمز دوم خود را از طریق نرم افزار

بگیرید و کدی که همراه با آدرس ایمیلتان به نمایش درمی آید را بعد از رمز عبور وارد کنید.  

)Printable backup codes( کدهای پشتیبان قابل پرینت
باال بردن امنیت حساب کاربری، تنها یک خطر می تواند داشته باشد آن هم این است که اگر کامپیوتر 
و موبایلتان را با هم گم کنید و یا به سفری بروید و امکان دسترسی به موبایلتان را نداشته باشید، امکان 

دسترسی به حساب گوگلتان را از دست می دهید. 
برای همین گوگل به شما عالوه بر رمز دوم، ده رمز ثابت می دهد که در مواقع اضطراری بتوانید با 

کمک آنها وارد جیمیلتان شوید:

 روی »Show backup codes« کلیک کرده و رمزهای عبوری که به شما نشان داده می شود را پرینت 
 »Generate new codes« ،کنید و در جایی امن  نگه  دارید. اگر زمانی کدها به دست فرد غریبه ای افتاد

را بزنید و کدهای جدید را دریافت کنید: 
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)Application-specific passwords( رمزهای عبور ویژه اپلیکیشن
از  که  کدی  می کنید،  استفاده  دوم  رمز  همان  یا  گوگل  دومرحله ای  هویت  تایید  سیستم  از  وقتی 
اپلیکیشن هایی  از  برخی  نمی کند.  کار  اپلیکیشن ها  همه  روی  می کنید،  دریافت  همراهتان  تلفن  طریق 
نیازمند  نیستند،  استفاده می کنند، خصوصا آنها که ساخت گوگل  اکانت  شما  از اطالعات گوگل  که 

»application-specific passwords« یا به صورت خالصه »ASP« هستند.
 نمونه هایی از ابزارها و اپلیکیشن هایی که از »ASP« استفاده می کنند، شامل نرم افزارهای ارسال و 
دریافت ایمیل مثل »Outlook« و »Apple Mail«، و همچنین »Gmail« و »Google Calendar« بر روی 

تلفن هوشمندتان است. 
به عنوان مثال اندروید 2.۳ و پایین تر از آن، رمز دوم را قبول نمی کند و وقتی بخواهید وارد حساب 
رمز  پیغام می دهد که  بشوید؛  استفاده می کند،  تایید هویت دومرحله ای  از سیستم  کاربری گوگل که 

عبورتان اشتباه است و یا اکانت شما تغییر کرده. 
در این مواقع شما باید به جای رمزعبور اصلی ، رمزی که از سیستم »ASP« می گیرید را وارد کنید. 
استفاده از »ASP« همچنین این مزیت را دارد که شما مجبور نیستید در همه اپلیکیشن ها، رمز عبور اصلی  

خود را وارد کنید و این کار باعث ارتقا امنیت شما می شود:
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 برای گرفتن کد »ASP«، باید روی »Manage application-specific passwords« کلیک کنید تا 
صفحه ای مثل تصویر  زیر باز شود: 

در این قسمت، باید نام وسیله ای که می خواهید برای آن رمز عبور ایجاد کنید را وارد نمایید. به عنوان 
.»iphone« :مثال، اگر برای نرم افزار جیمیل روی آیفون این رمز را می خواهید، بنویسید

 البته این نام فقط برای یادآوری به خودتان است که هر رمز را به چه منظوری ساخته اید. پس از آن 
روی »Generate password« کلیک کنید.  

در مرحله بعد، برای شما رمز عبور شانزده رقمی به نمایش درمی آید که باید آن را به جای رمز عبور 
خود وارد کنید. شما فقط باید یک  بار این رمز را وارد می کنید و نیازی نیست که آن را به خاطر بسپارید 

و یا جایی یادداشت کنید.
همچنین هنگام وارد کردن آن، در نظر داشته باشید که فاصله های میان حروف را نباید وارد کنید. 

دقت کنید که هنگام ورود، اگر گزینه به خاطر سپردن رمز وجود داشت، آن را انتخاب کنید.
در پایین و در زیر عنوان »Your application-specific passwords«، شما می توانید لیست رمزهای 

عبوری که ساخته اید را ببینید و هر کدام را که استفاده نمی کنید با زدن »Revoke«، پاک کنید. 

)Advanced( تنظیمات پیشرفته

تایید  سیستم  به  مربوط  اطالعات  کلیه  کنید،  کلیک   »Clear settings« روی  قسمت،  این  در  اگر 
هویت دومرحله ای از جمله شماره تلفن و »Printable codes« پاک می شود، سیستم غیرفعال شده و به 

حالت اول خود باز می گردد.
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زدن  با  می توانید  اعتماد گذاشته اید،  مورد  کامپیوترهای  را جزء  فعلی خود  کامپیوتر  اشتباه  به  اگر 
»Remove it from list of trusted computers« آن را از این لیست پاک کنید. پس از آن، قبل از هر 

بار ورود به حساب کاربری  خود باید رمز دوم را وارد کنید. 
 ،»Require a verification code the next time I login from any other computer« با انتخاب 
تمام لیست کامپیوتر هایی که جزء کامپیوترهای امن هستند را خارج می کنید و از این به بعد برای ورود به 
حساب کاربری  خود، در مورد همه کامپیوترها و ابزارها، به رمز دوم نیاز خواهید داشت. البته بعد از این 
کار، دوباره می توانید کامپیوترتان را تبدیل به کامپیوتر مورد اعتماد کنید. به شما توصیه می کنیم که هر 

چند وقت یک بار از این طریق امنیت حساب کاربری گوگل خود را باال ببرید. 

)Connected applications and sites( سایت ها و اپلیکیشن هایی مرتبط با حساب گوگل
یا  و  استفاده می کنند  از حساب گوگل شما  اپلیکیشن ها و سایت هایی که  تمام  اینجا می توانید  در 
به آن دسترسی دارند را ببینید و مجوز دسترسی آنها را بگیرید. این قسمت در صفحه اصلی تنظیمات 

(Security( قرار دارد: 

برای جزئیات بیشتر باید روی »Review permissions« کلیک کنید: 

و  اپلیکیشن ها  می توانید   ،»Authorized Access to your Google Account« قسمت  زیر  در 
سایت هایی را که از اطالعات حساب شما استفاده می کنند، ببینید. هر چند وقت یک بار همه لیست را 
بررسی کنید و اگر به موردی مشکوک برخورد کردید با زدن »Revoke Access« در مقابل آن، جلوی 

دسترسی  به اطالعات حساب گوگل را بگیرید. 

)Recent Activity(فعالیتاخیر
می توانید  آن  در  که  دارد  وجود   »Recent Activity« نام  به  بخشی   »Security« قسمت  پایین  در 
جاهای  یا  و  داده اید  انجام  در حسابتان  که  امنیت  بخش  به  مربوط  کارهای  تمام  از  کاملی  مشخصات 
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مختلفی که وارد حسابتان شده اید را ببینید.
رمز  کردن  عوض  با  بالفاصله  و  کنید  شناسایی  را  آن  دیدید  حسابتان  در  مشکوکی  فعالیت  اگر   

عبورتان و یا کارهای دیگر امنیتی جلوی آن فعالیت ها را بگیرید. 
همیشه چک کنید در ساعت ها و روزهایی که وارد جمیلتان نشده اید، کسی وارد آن شده و یا کسی 

با آی پی و از محلی که در آن زندگی نمی کنید، توانسته وارد حسابتان شود یا خیر.
اگر از وی پی ان و یا سایر ابزارها برای ناشناس ماندن در وب و یا دور زدن فیلترینگ استفاده می کنید، 

آی پی مربوطه با آی پی محل زندگی شما منطبق نخواهد بود.  
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