
مقدمه
قســمت مهــم حفاظــت از اطالعــا�ت مثــل ایمیــل، رســانه هــای اجتماعــی یــا 

حســابهای آنالیــن بانــی شــما، فراینــدی اســت بنــام احــراز هویــت کــه اثبــات 

ــن شــود، چــه کــی هســت.  ــد کــی کــه میخواهــد وارد حســاب آنالی میکن

ممکــن اســت ندانیــد ویل ســه روش مختلــف بــرای اثبــات اینکــه شــما چــه کی 

ی کــه  ز ی کــه شــما میدانیــد –  مثــل رمــز عبــور، چــ�ی ز هســتید وجــود دارد: چــ�ی

، و آنچــه شــما هســتید )مشــخصات زیســت 
گ

داریــد – مثــل گواهینامــه راننــد�

شــنایس شــما( بخــیش از شــما –  مثــل اثــر انگشــت. هــر یــک از ایــن روش هــا دارای مزایــا و معایــیب اســت. معمــول تریــن روش احــراز هویــت، اســتفاده از 

ی کــه شــما میدانیــد. متاســفانه اســتفاده از فقــط رمــز عبــور بــه عنــوان تنهــا راه اثبــات هویــت، روز بــه روز نــا امــن تــر میشــود. در ایــن  ز رمزعبــور اســت، چــ�ی

نامــه بــه شــما خواهیــم آموخــت تــا چگونــه بــا اســتفاده از روشــها�ی کــه احــراز هویــت دو عامــی نامیــده میشــوند، از خــود محافظــت کــرده و صفحــه  خ�ب

ورود خــود را قفــل کنیــد .

رمزهای عبور دیگر به تنها�ی کا�ف نیستند
رمزهــای عبــور نوعــی احــراز هویــت کاربــر بــر مبنــای آنچــه کــه شــما میدانیــد اســت. در صورتیکــه کــی رمــز عبــور شــما بدســت بیــاورد و یــا آن را حــدس 

یــن دالیــل هــک شــدن اکانــت هــا  یس پیــدا کنــد. یــی از مهم�ت بزنــد، خواهــد توانســت خــود را جــای شــما معــر�ز کــرده و بــه تمامــی اطالعــات شــما دســ�ت

ز دلیــل اســت کــه شــما توصیــه میشــود کــه از گــذرواژه هــای عبارتگونــه )رمــز عبــوری  اســتفاده از رمــز هــای عبــوری اســت کــه قابــل حــدس هســتند. بــه همــ�ی

ز بــرای هــر یــک از حســابهای  ز چنــد کلمــه ســاخته میشــوند( اســتفاده کنیــد کــه حــدس زدن آن بــرای دیگــران ســخت اســت، همچنــ�ی کــه از کنــار هــم گذاشــ�ت

غــم توجــه بــه پیشــنهادات فــوق بــاز هــم  اک نگذاریــد. عل�ی کاربــری خــود رمزهــای عبــور متفــاوت  داشــته باشــید و رمزعبــور خــود را بــا دیگــران بــه اشــ�ت

ل و محافطــت از اطالعــات شــخیص شــما وجــود دارد و آن اســتفاده  رمزهــای عبــور شــما موثــر نیســتند. خوشــبختانه راهــکار رسیــع و ســاده ای بــرای کنــ�ت

از احــراز هویــت دوعامــی اســت.
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احراز هویت دو عامیل چیست؟
احــراز هویــت دو عامــی )گاهــا تاییــد دو عامــی و یــا احــراز هویــت 

ــتفاده  ــر از اس ــوی ت ــیار ق ــود( بس ــده میش ز نامی ــ�ی ــا 2FA ن ــی و ی ــد عام چن

ــردن دو روش  ــم ک ــا فراه ــل ب ــن راه ح ــت. ای ــا�ی اس ــه تنه ــور ب از رمزعب

ثابــت میکنــد شــما همــان شــخیص هســتید کــه اعــالم میکنیــد. بــرای مثــال 

میتــوان بــه اســتفاده از کارت بانــی در ATM اشــاره کــرد. زمانیکــه شــما از 

م احــراز هویــت  ز دســتگاه ATM پــول دریافــت میکنیــد، در واقــع از مکانــ�ی

ز الزم  دو عامــی اســتفاده کــرده ایــد. بــرای دریافــت پــول نقــد شــما دو چــ�ی

ی کــه  ز ی کــه داریــد( و رمــز کارت بانــی )چــ�ی ز داریــد، کارت بانــی خــود )چــ�ی

ز  میدانیــد(. اگــر کارت بانــی شــما گــم و یــا دزدیــده شــود کــی بــدون داشــ�ت

ــود.  ــد ب ــما نخواه ــاب ش ــول از حس ــت پ ــه برداش ــادر ب ــما ق ــز کارت ش رم

ز بــرای دریافــت پــول از حســاب شــما میبایســت هــم رمــز شــما را  ســارق�ی

ز از  داشــته باشــد و هــم کارت بانــی شــما را. احــراز هویــت دو عامــی نــ�ی

ــد. ز مفاهیــم اســتفاده میکن همــ�ی

چگونه کار میکند؟
 احــراز هویــت دوعامــی در بســیاری از ســایت هــا، ایمیــل هــا، شــبکه هــای اجتماعــی و بانکهــای بــزرگ اســتفاده میشــود. عــالوه بــر ایــن بســیاری از ایــن 

ســایتها دســتورالعمل هــای ســاده و گام بــه گام را بــرای راه انــدازی احــراز هویــت دو عامــی را ارائــه میدهنــد )بــرای اطالعــات بیشــ�ت بــه بخــش منابــع 

نامــه مراجعــه کنیــد(. زمانیکــه ایــن قابلیــت را فعــال میکنیــد انتظــار داریــد عملکــرد آن بــه ایــن شــکل باشــد. ابتــدا، بــه حســاب خــود بــا  در پایــان ایــن خ�ب

ی  ز اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور کــه از قبــل داشــتید، وارد میشــوید. ایــن مرحلــه بخــش اول از دو عامــی اســت کــه بــرای ورود  نیــاز داریــد – چــ�ی

کــه میدانیــد. ســپس یــک کــد منحــر بــه فــرد را کــه غالبــا بصــورت پیــام کوتــاه بــه تلفــن هوشــمند شــما ارســال میشــود را دریافــت خواهیــد کــرد. در آخــر 

ز عامــل دوم از ایــن احــراز هویــت اســت – شــما میبایســت تلفــن خــود را بــرای دریافــت ایــن  ایــن کــد را بــر روی صفحــه ورودی وارد میکنیــد. ایــن بخــش نــ�ی

ی رمــز عبــور شــما را بدســت  س داشــته باشــید. بــه ایــن ترتیــب حســاب کاربــری شــما بطــور کامــل قفــل شــده اســت. حــیت اگــر مجرمــان ســای�ب کــد در دســ�ت

بیاورنــد نخواهنــد توانســت بــه حســاب کاربــری شــما وارد شــوند مگــر اینکــه موبایــل شــما را هــم داشــته باشــند.

بجــای دریافــت کــد خــاص از طریــق پیــام کوتــاه، میتوانیــد برنامــه مخصــوص احــراز هویــت را بــر روی تلفــن هوشــمند خــود نصــب کنیــد. ایــن برنامــه 

موبایــل هــر زمــان کــه بخواهیــد بــه حســاب کاربــری خــود وارد شــوید بــرای شــما کــد منحــر بــه فــرد تولیــد میکنــد. مزیــت اســتفاده از برنامــه موبایــل 

اگر امکان استفاده از احراز هویت دو عامی هست، 

صفحات ورود خود را اینگونه قفل کنید، این کار یی 

ین گام ها برای حفاظت از خودتان در محیط  از قوی�ت

های آنالین خواهد بود.
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کــت هــای  امنیــت باالتــر آن نســبت بــه ارســال کــد از طریــق پیامــک اســت. عــالوه بــر ایــن اســتفاده از برنامــه موبایــل بــه ایــن دلیــل کــه نیــازی بــه ارتبــاط بــا رسش

ز هســت. ایــن برنامــه دائمــا در حــال تولیــد کــد هــای منحــر بفــرد جدیــد اســت تــا بــرای ورود  ارائــه دهنــده رسویــس تلفــن همــراه نــدارد، راحــت تــر نــ�ی

بــه حســاب کاربــری اســتفاده شــود.

ســد اســتفاده از احــراز هویــت دوعامــی کار شــما را بیشــ�ت خواهــد کــرد ویل در حــد بــاال�ی باعــث افزایــش امنیــت اطالعــات شــخیص  درحالیکــه بــه نظــر م�ی

ز خواهــد شــد. منتظــر نباشــید تــا حســاب شــما هــک شــود و بعــد بــه فکــر امــن کــردن آن بیافتیــد. بــا فعــال کــردن احــراز هویــت دو عامــی صفحــه  شــما نــ�ی

یــد.  ورود خــود را بــرای حســاب هــای بانــی، ایمیــل و رســانه هــای اجتماعــی امــن کنیــد و از اینکــه امنیــت باالتــری بدســت اوردیــد لــذت ب�ب
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