
 ورود و خروج از همه جا

 
ٌای پطت الکترَویک ترای تطیاری از کارتران تً یک کار رَزاوً َ اتساری تطیار ضرَری تثذیل غذي اضت، تً  اضتفادي از ضرَیص

غُد  ٌای رٌىی کارتران مُجة می یار تاالیی ترخُردار اضت. متاضفاوً گاٌی مػغلًحذی کً حفظ امىیت در آوٍا از اٌمیت تط

ٌا آوٍا را رٌا کىىذ کً در ایه صُرت، مػکالت امىیتی فراَاوی ترای ایه دضتً از کارتران پذیذ می  تذَن خرَج کامل از ایه ضرَیص

 آیذ.

وت ایمیل  پطت الکترَویک غماضت! فرض کىیذ در یک کافیتریه ایه مػکالت دضترضی افراد غیرمجاز تً ضرَیص  یکی از رایج

وظر غما  ایذ از حطاب کارتری خُد خارج غُیذ! تً آَریذ فرامُظ کردي خُد را تاز کردي ایذ َ پص از تازگػت تً مىسل، تازي تً یاد می

ت َ خرَج از حطاب کارتری و حل جلُگیری از مػکالت احتمالی چیطت؟ اگر امکان تازگػت غما تً کافی در چىیه غرایطی راي

 گیریذ؟ کار می َجُد وذاغتً تاغذ، چً رَغی را ترای حفظ امىیت ضرَیص پطت الکترَویک خُد تً

کمک قاتلیت مرَر آخریه  دٌذ. تً حل تطیار خُتی را در اختیار غما قرار می میل ترای ترَز چىیه مػکالتی، راي ضرَیص جی

 میل جلُگیری کىیذ. تُاویذ از ترَز چىیه مػکالتی در جی ٌای فعال، می َرَدی َرَدٌا تً حطاب کارتری َ خرَج از تمامی

 ترای اضتفادي از ایه قاتلیت تایذ تً رَظ زیر عمل کىیذ:

 میل َارد غُیذ. اتتذا تً محیط کارتری خُد در ضرَیص جی -1

در تخع اوتٍای صفحً عثارت زیر را ٌای خُد اضکرَل وػاوگر ماَش را تً پاییه حرکت دٌیذ تا  در صفحً صىذَق دریافت -2

 مػاٌذي کىیذ:
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ومایع درخُاٌذ  ٌای کارتر تً َجُد دارد کً تا کلیک رَی آن، پىجري فعالیت Detailsای تا عىُان  ومایع درآمذي گسیىً در عثارت تً -3

 آمذ.

پی، زمان  غما ٌمراي آدرش آی ٌای اخیرتان تً حطاب کارتری ري اطالعاتی غامل َرَد فعلی غما َ تاریخچً َرَدیدر ایه پىج -4

تُاویذ از َرَدٌای غیرمجاز َ مػکُک مطلع غُیذ َ  غُد. تا تررضی ایه فٍرضت می َرَد َ مرَرگر مُرد اضتفادي ومایع دادي می

 ىیتی الزم را اوجام دٌیذ.در صُرت مُاجًٍ تا مُارد مػکُک، اقذامات ام

گیرد کً تا کلیک رَی آن،  در اختیار غما قرار می Sign Out of all other sessionsای تا عىُان  ٌمچىیه در ایه تخع گسیىً -5

حل ترای ایجاد امىیت در ضرَیص پطت  غُد. ایه گسیىً تٍتریه راي ٌای فعال خارج می حطاب کارتری غما از تمام َرَدی

 الکترَویک غماضت.

اضت کً تا فعال کردن آن، در صُرت تػخیص مُارد مػکُک در  Alert preferencesت مُجُد در ایه تخع از دیگر امکاوا -6

 ضازد. ومایع درآمذي َ غما را از ترَز اتفاقات احتمالی مطلع می  صُرت ٌػذار تً ضرَیص ایمیل، ایه مُارد تً


