
 

 

 

رو به افزونه ی مرور گر خودمون اضافه کنیم و رمز های   google authenticatorتو ابن جلسه میخوایم یاد بگیریم چطور 

 یکبار مصرفمون رو بدون نیاز به موبایل به دست بیاریم

 

. ما در حال حاضر از در گوگل کروم رو جستجو کنید authenticator extensionابتدا وارد مرور گر خودتون بشید کلمه ی 

استفاده میکنیم. در صورتی که شما از مرورگر دیگه ای استفاده میکنید در ادامه کلمات ، اسم مرورگر رو هم ذکر کنید . گزینه 

 ی اول رو انتخاب میکنیم 
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روم رو انتخاب کیا اضافه کردن به  add chromeد این صفحه میشید که این افزونه رو در اینجا مشاهده میکنید . گزینه ی وار

. خوب در ادامه میخوایم طرز استفاده از این افزونه رو هم به شما آموزش میکنیم . تا این افزونه به گوگل کروم ما متصل بشه 

 بدیم.

 



. پس از رو پیدا کنید و انتخاب کنید  security  ،google authenticatorودتون بشید و از قسمت ابتدا وارد حساب صرافی خ

 انتخاب این دو عبارت به شما نمایش داده میشه و میتونیداز اون ها استفاده کنید

 

 شاهده کنید و در صورت نیاز از اون استفاده کنیدرو م  authenticatorافزونه ی در باالی صفحه میتونید 

 



با انتخابش این صفحه رو میبینید که بعد از اضافه کردن یکی از حساب هاتون در این صفحه میتونید رمز های یکبار مصرفش رو 

 ببینید .. 

 

 با استفاده از اسکن کیو آر کد باالی صفحه میتونید انتخاب کنید کدوم قسمت صفحه رو قصد دارید اسکن کنید



 

رمز یکبار مصرفتون ظاهر میشه . و در سمت راست این رمز ثانیه شماری قرار   authenticatorدر نهایت میبینید که در لیست 

 ثانیه رمز رو تغییر میده. 30داره که اشق 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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