
 

 

 درود فراوان

 خوب با آموزش کامل ساختن اکانت الیو برای ایکس باکس و ایمن کردن کامل آن

 در خدمت شما هستیم امیدوارم که مفید واقع بشه آموزش

 آخر همین آموزش پیوست شدندیز در عکس ها ن

 XBOX LIVE آموزش ایمن کردن اکانت

Orpf.Ir مرجع انالین pesو fifa 

 

 

 

 https://signup.live.com ابتدا برای ثبت اکانت جدید در صورتی که اکانت ندارید به صفحه

رفته و مشخصات خود را وارد نمایید برای منطقه/ریجن به شخصه توصیه میکنم که انگلیس و یا 
 امریکا

 (:رو انتخاب کنید

http://orpf.ir/wp-content/uploads/2015-01-22_13-18-30.png
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 .. برای ادرس های الیو معتبر میتونید از اینا استفاده کنید برای زیپ پست و

 

address: 801 Medical Dr 
city: Lima 

state: OHio 
Country: USA آمریکا 

zip: 45804 
phone: 4192226622 

========================= 

 

Address: Flat 3, 14 Mallow St 
City: London 

Country : UK انگلستان 

Postal code: EC1Y 8RQ 

tel: 0044123456789 

 سعی کنید حتما شماره موبایل خود را وارد نمایید و وریفای کنید



 

 

 بعد از ساخت اکانت چنانچه اکانتی بجر مایکروسافت)ایمیل منظورمه( وارد کردید باید تایید کنید

 ر روی لینک تاییدبه میلتون برید و کد تایید رو بزنید یا ب

 

  

  

  

  

  

 مواجه میشوید و یعنی تایید کردین ایمیل رو ! ready go to پس از تایید با پیامی مانند

بعد از تایید مستقیما به صفحه اول ایمیل باکس دات کام منتقل خواهید شد و باال سمت راست 
 مشاهده

 نیز قابل رویت است my account خواهید کرد که اکانت شما ایجاد شده و

 کلیک نمایید my account خب حاال بر روی

 خب حاال چند گزینه مهم و اصلی باال مشاهده میکنید

http://orpf.ir/wp-content/uploads/2015-01-22_14-21-19.png


 

 

 

payment & billing = مربوط به پرداخت ها و صدور صورت حساب ها 

subscriptions = اشتراک ها 

security , family & forums = امنیتی خانواده و انجمن 

manage devices = مدیریت دستگاه ها 

 خب ما به قسمت

security , family & forums = امنیتی خانواده و انجمن 

  

 کار داریم پس روی این قسمت کلیک میکنیم

http://orpf.ir/wp-content/uploads/2015-01-22_14-27-23.png


 

 

 

  

 در این قسمت هم گزینه های مختلفی قرار داره

change password = اژهمعلومه دیگه :(( تغییر گذرو 

change gamertag = تغییر گیمرتگ یا همون ای دی شما در شبکه الیو 

change 360 account region =  اکیدا توصیه میشه اینو تغییر ندین  - 063تغییر ناحیه/ریجن اکانت
 اگه بلد نیستین

xbox360 profile protection =  شما که شامل کارای زیر میشه 063محافظت از پروفایل 

[box type="note" align="aligncenter" width="450" ]Protecting your profile will Sign you 
out of Xbox Live on all Xbox 360 consoles. Require your Microsoft account email and 

password to sign in to Xbox 360 consoles. Erase achievements unlocked on Xbox 360 
since you last signed in to Xbox Live.[/box] 

 خارج کردن شما از تمامی کنسول هایی که در آن با پروفایلتان وارد شدید

 درخواست ایمیل و پسوورد برای ورود به پروفایل شما در کنسول های مختلف

 (: پاک کردن اطالعات مانند اچیومنت و ... در کنسول های بقیه

 قسمت بعدی

Access to content 

  

http://orpf.ir/wp-content/uploads/2015-01-22_14-38-25.png


 

 

هست که در مورد دسترسی ها به برنامه و اشخاصی که دادین رو نشون میده و میتونید مدیریت 
 کنید

 قسمت بعدی

Privacy & online safety 

  

های شما واسه چه  achivment شما در کنسول ها هست که مثال حریم خصوصی که در مورد
 کسی نمایش داده بشه

 ... دوستان شما به چه کسی نمایش داده بشه و

 قسمت مهم که ما باهاش کار داریم

I want to ... Change security info 

 روی گزینه باال کلیک نمایید

به احتمال فراوان شما را از اکانت خودتان خارج میکند و برای امنیت خواهد گفت دوباره رمز خود را 
 وارد نمایید

 رمز عبور خود وارد همچین صفحه ای خواهید شد )شکل زیر(بعد از وارد کردن 

 

  

که بازم برای امنیتی بیشتر از شما میخواد که از طریق یکی از راهای زیر کد امنیتی رو که به اون 
 موبایل یا میل ارسال میشه وارد نمایید

 اب کردم و ایمیل اکانت رو وارد کردم و کد امنیتی رو زدممن ایمیل رو انتخ

 همچنین میتونید از کامپیوتر خودتون تیک

I sign in frequently on this device. Don't ask me for a code. 
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 رو بزنید که دیگه این مرحله رو از شما درخواست نکنه

 ند مرحله رو انجام بدیدبعد وارد صفحه ای خواهید شد که از شما درخواست میکنه چ

 

  

set it up now رو بزنید 

 خوب وارد

Set up an identity verification app یعنی تنظیم برنامه تایید هویت 
  

این طرح واقعا عالیه اکیدا توصیه میشه در صورتی که گوشی تون اندرویید ویندوز فون و ایفون 
 هست

  

 
  

 انتخاب کنید سیستم عامل گوشیتون رو خب بنا به گوشی هر کسی یه گزینه داره
  
 رو بزنید next و
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 خب من سیستم عامل گوشیم ایفون هست پس ایفون رو انتخاب کردم

  

 حاال باید برنامه

Google Authenticator 

 دارهرو از اپ استور یا گوگل پلی و ... دانلود کنید واسه همه سیستم عمال ها وجود 

 بیاد scan barcode بعد از نصب برنامه در گوشیتون برنامه رو باز کنید و بزنید که

 حاال دوربین گوشی رو جلو بار کدی که نشون داده بگیرید

 یه کدی به شما میده که هر چند لحظه عوض میشه اون کد رو وارد کنید

 رو بزنید next و

[highlight] 

 چنانچه با زبان انگلیسی کمی مشکل دارید میتونید از پایین صفحه زبان مورد همچنین
  (: نظر رو فارسی بکنید تا به راحتی بتوانید درک کنید مطالب رو

[/highlight] 

خب تا اینجا که کمی از راه رو رفتیم بعد از تایید مرحله قبلی به صفحه ای مانند صفحه زیر بر 
 خواهید خورد

 ه نکردید به این لینک زیر برویدچنانچخ مشاهد
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Manage advanced security 

https://account.live.com/proofs/Manage?mkt=en-US 

  

  

 

 الی رو به ترتیب میگمخب قسمت های عکس های با

Sign-in preferences 

 خیلی مهمه

http://orpf.ir/wp-content/uploads/2015-01-22_15-10-08.png


 

 

Choose which email addresses are allowed to sign-in to your account. To increase 
security, only allow sign-in from email mailboxes you monitor. 

تعیین میکنه که کدوم ایمیل اجازه دسترسی به اکانت رو داره در صورتی که چند ایمیل رو وارد 
 کرده باشید

Two-step verification 

 (: رو با هم انجام میدیم

 کلیک کرده step verification-Set up two بر روی

 

 یه کد به شما میده next بعد از زدن

در صورتی که بخواین اکانت رو بازیابی کنید از اون کد باید استفاده کنید حتما یه جا نگه دارید و 
 امن هم باشه :دی

 

 همگام سازی کنید با اکانت هاتون کد رو یا نه/sync بعد میگه که میخواین

یه پس  app password بعد میگه در صورتی که ایکس باکس و ... استفاده میکنید باید از طریق
 بسازید

 آموزش در ادامه

Some other apps and devices need an app password too 

:learn more about how to set them upIf you use any of the following,  

 Xbox 360 
 Outlook desktop app for your PC or Mac 
 Office 2010, Office for Mac 2011, or earlier 

https://account.live.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=277093
http://orpf.ir/wp-content/uploads/2015-01-22_15-24-24.png
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 Windows Essentials (Photo Gallery, Movie Maker, Mail, Writer) 
 Zune desktop app 

You can also set these apps and devices up with an app password later, but they won't 
work until you do. Visit the security info page any time to get a new app password for 

each app or device that needs one. 

رو انجام دادید باید برین از  step verification-Set up two بعد از اتمام این مرحله اگه این مرحله
 App password طریق

 ارد کنید تا پروفایلتون لوگین بشهپسوورد جدیدی که خودش تولید میکنه رو توی کنسول و

 مشکلی بود حتما مطرح کنید توی این قسمت

-http://windows.microsoft.com/en-us/windows/app <= آموزش انگلیسیشم اینجاست
passwords-two-step-verification 

 App password اینم لینک ساختن

https://account.live.com/proofs/apppassword 

 (: خب اکانت شما ایمن شد

 چنانچه هر سوالی داشتید و تو هر قسمتی به مشکل بر خوردید در تماس باشید با من

[box type="shadow" align="aligncenter" width="450" ]انگلیسی تون  بازم توصیه میکنم اگر
 [box/] م بدینمراحل رو انجا خوب نیست زیاد زبان رو فارسی بکنید از پایین صفحه و به راحتی

 با ارزوی موفقیت و سربلندی برای شما سروران گرامی

 Mohajeranifard.Ir - نویسنده : علی مهاجرانی فرد

 Orpf.Ir - منتشر کننده : مرجع آنالین پی اس و فیفا

ذکر منبع  که چنانچه قصد دارید از آموزش در سایت و وبالگ خود استفاده نمایید خوهشندم لطفا
 نمایید ! زیرا که نشان شخصیت و ادب شما استرا حتما درج 

 (: ! محفوظ می باشد Orpf.Ir تمامی مطالب باال برای

 منتظر ایمن سازی اکانت های دیگر بازیها باشید

 بدرود عزیزانم

 

https://account.live.com/


 

 

 عکس ها : 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


