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ሁለት-እርከን ማረጋገጫ (ወይም 2እማ) ማለት አንድን አገልግሎት ለማግኘት ተጠቃሚውን ወይም 
ተጠቃሚዋን ሁለት ተደራራቢና የተለያዩ ማረጋገጫዎችን የሚጠይቅ ዘዴ መጠቀም ነው፡፡ ይህ ተጠቃሚዎቹ 
የሚያውቁትን (ለምሳሌ የይለፍ ቃል ወይም ምሥጢራዊ መልዕክት) ወይም ያላቸውን (ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ 
ስልክ ወይም ሌላ ሀርድዌር)፣ ወይም ከተጠቃሚዎቹ ጋር የተያያዘ ወይም የማይለያይ ነገር (ለምሳሌ የጣት 
አሻራ) መጠቀም ሊሆን ይችላል፡፡
 
በሌላ የሕይወትዎ መስክ 2እማ ተጠቅመው ያውቁ ይሆናል፡፡ ለምሳሌ የገንዘብ ማውጫ ማሽኖችን ሲጠቀሙ 
የባንክ ካርድዎን (ማለትም በእጅዎ ያለን ነገር) እና የምሥጢር ቁጥር (ማለትም የሚያውቁትን ነገር) 
ሁለቱንም ባንዴ ይጠቀማሉ፡፡ ይሁን እንጂ አሁንም ብዙ የበይነመረብ አገልግሎቶች አንድ እርከን ማረጋገጫ - 
ማለትም የይለፍ ቃል ብቻ ይጠቀማሉ፡፡
 
2እማ እንዴት ነው በይነመረብ ላይ የሚሠራው?
 
በርካታ የበይነመረብ አገልግሎቶች - ፌስቡክ፣ ጉግል፣ እና ትዊተር - 2እማ ለይለፍቃል እንደተጨማሪ 
ማረጋገጫ አድርገው ያቀርባሉ፡፡ ይህንን አገልግሎት ካስቻሉ ሁለቱንም የይለፍ ቃል እና ሁለተኛ የማረጋገጫ 
ዘዴውንም መጠቀም ይችላሉ፡፡ ሁለተኛው ዘዴ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል የምሥጢር አጭር የስልክ 
መልዕክት ወይም በተንቀሳቃሽ ስልክ መገልገያ (ለምሳሌ በጉግል ማረጋገጫ፣ ዶ ሞባይል፣ ፌስቡክ መተግበሪያ፣ 
ወይም ክሌፍ) የሚፈጠር መልዕክት ነው፡፡ በሁለቱም መንገድ፣ ሁለተኛው እርከን ተንቀሳቃሽ ስልክዎ (ማለትም 
በእጅዎ ያለ ነገር) ነው፡፡ አንዳንድ (እንደ ጉግል ያሉ) ድረገጾች አንድ ጊዜ የሚያገልግል የመልሶ ማግኛ 
የምሥጢር መልዕክት ከበይነመረብ አውርዶ እና አትሞ በድብቅ ቦታ ማስቀመጥ የሚያስችል መልሶ የማግኛ 
ተጨማሪ አማራጭ አላቸው፡፡ አንዴ የ2እማ ተጠቃሚ ከሆኑ በኋላ የሚጠቀሙበትን አካውንትለመጎብኘት 
ከይለፍ ቃልዎ በተጨማሪ የአንድ-ጊዜ ማረጋገጫውን ማስገባት ይጠበቅቦታል፡፡

2እማ ለምን ማስቻል ይጠበቅብኛል?

እንዴት፤ ሁለት-እርከን ማረጋገጫ ማስቻል

2እማ የአካውንትዎን ደኅንነት ከአንድ በላይ በሆነ መንገድ ማረጋገጫ በመጠየቅ ያረጋግጥልዎታል፡፡ ይህም 
ማለት ሌሎች ሰዎች የይለፍቃልዎን ቢያገኝ እንኳን የተንቀሳቃሽ ስልክዎ ወይም ሌላ ሁለተኛ ማረጋገጫዎ 
ከሌላቸው በቀር አካውንትዎን መበርበር አይችሉም፡፡

2እማ መጠቀም ጉዳት አለው?

ምንም እንኳን 2እማ ተጨማሪ የማረጋገጫ አማራጭ ቢያቀርብልዎትም፣ የራሱ የሆኑ ፈታኝ ሁኔታዎችም 
አሉት፡፡ ስልክዎ ቢጠፋብዎ፣ ወይም ሲም ካርድዎን ቢቀይሩ፣ ወይም ደግሞ ስልክዎ አገልግሎት የማይሰጥበት 
ሌላ አገር ቢጓዙ የገዛ አካውንትዎን መጎብኘት ሊቸገሩ ይችላሉ፡፡
 
 



ብዙዎቹ የ2እማ አገልግሎቶች ጥቂት ለአንድ ጊዜ የሚያገለግሉ “ተተኪ” ወይም “ሰነድ ምለሳ” የምሥጢር 
መልዕክት ይሰጣሉ፡፡ እያንዳንዱ የምሥጢር መልዕክት ለአንዴ ያገለግል እና ከዚያ በኋላ አይጠቅምም፡፡ 
ተንቀሳቃሽ ስልክዎን ወይም ሌላ መሣሪያዎ ይጠፋብኛል ብለው ከሰጉ፣ የምሥጢር መልዕክቱን አትመው 
ያስቀምጡ፡፡ አንድ ቅጂ ብቻ እስካዘጋጁ ድረስ “በእጅዎ ያለ” የማረጋገጫ ምሥጢር ይሆናል፡፡ የማረጋገጫ 
ምሥጢር መልዕክትዎን በድብቅ እናማንም በማያይበት ነገር ግን በፈለጉ ግዜ ማግኘት የሚችሉበት ቦታ 
ያስቀምጡ፡፡ የ”ተተኪ ማግኛ” የምሥጢር መልዕክትዎ በድንገት ከጠፋብዎት ሌላ በመፍጠር (ጄኔሬት 
በማድረግ) ለሌላ ጊዜ ያስቀምጡ፡፡
 
ሌላኛው የ2እማ ችግር የአጭር ጽሑፍ መልዕክት በራሱ ምሥጥራዊ አለመሆኑ ነው፡፡ በጣም ለረቀቀ ሰርጎ ገብ 
ወይም ደግሞ የስልኩ አውታር ተዳራሽነት ያለው ግለሰብ ወይም የተደራጀ የወንጀል ቡድን ሰርጎ በመግባት 
በአጭር የጽሑፍ መልዕክት ሰርቆ ሊጠቀምበት ይችላል፡፡ ሰርጎ ገብ ግለሰቦች ወደ አንድ ስልክ የተላከ አጭር 
የጽሑፍ መልዕክትን ጠልፈው ወደራሳቸው ተንቀሳቃሽ ስልክ የመላክ ወይም ደግሞ የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ 
ኩባንያውን አገልግሎት በማስተጓጎል መልዕክቱ ሳይደርስ እንዲቆይ የማድረግ ተሞክሮዎች አሉ፡፡
 
እንዲህ ዓይነቶቹን ጥቃቶች ከፈሩ የአጭር የጽሑፍ መልዕት ማረጋገጫን ያጥፉና፣ እንደጉግል ያሉ የማረጋገጫ 
መተግበሪያዎችን ወይም ኦውቲን ይጠቀሙ፡፡ ይሁን እንጂ እንዲህ ዓይነቱ አመራጭ ለሁሉም የ2እማ ማስቻያ 
አገልግሎቶች ሁሉ አይሠራም፡፡
 
በተጨማሪም፣ 2እማ ማለት ከሚገባዎ በላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለአገልግሎት አቅራቢዎቹ እየሰጡ ነው 
ማለት ሊሆን ይችላል፡፡ እንበልና የትዊተር አካውንት በድብቅ ሥም ፈጥረዋል፡፡ ምንም እንኳን ለትዊተር 
የመለያ መረጃዎችዎን በቶር ወይም ምናባዊ የግል ኔትዎርክ ቢጠቀሙም፣ የ2እማ ካስቻሉ ትዊተር 
የተንቀሳቃሽ ስልክዎን ቁጥር መዝግቦ ያስቀምጣል፡፡ ይህም ማለት ትዊተር በሕግ ከተገደደ የተንቀሳቃሽ ስልክ 
ቁጥርዎን ተጠቅሞ የትዊተር አካውንትዎን ሊያጋልጥ ይችላል፡፡ ይህ ግን በእውነተኛ አካውንትዎ የሚጠቀሙ 
ከሆነ ላያሳስብዎ ይችላል፤ ነገር ግን ምሥጢራዊ ተጠቃሚነትዎ እንዲጠበቅ ከፈለጉ የስልክ አጭር መልዕክት 
2እማ ባያስችሉ ይሻላል፡፡
 
በመጨረሻም፣ አንዳንድ ሰዎች 2እማ ካስቻሉ በኋላ ይህ ይጠብቀኛል በሚል ደካማ የይለፍ ቃል እንደሚጠቀሙ 
የተለያዩ ምርምሮች ያሳያሉ፡፡ 2እማን ካስቻሉ በኋላም ቢሆን ጠንካራ የይለፍ ቃል መጠቀሞን ያረጋግጡ፡፡ 
ጠንካራ የይለፍ ቃል መፍጠር የሚያስችለውን ጥቆማችንን ይመልከቱ፡፡
 

2እማ እንዴት አድርጎ መጠቀም ይቻላል?

እንደ ቴክኖሎጂው አጠቃቀም ይህ ከመድረክ መድረክ ሊለያይ ይችላል፡፡ 2እማ የሚደግፉ ገጽዎች ዝርዝር እዚህ 
ይገኛል፡- https://twofactorauth.org/ በጣም በወል ታዋቂ ለሆኑት አገልግሎቶች፣ የእኛን የ12 ቀናት 2እማ 
ጽሑፍ መመልከት ይቻላል፡፡ ይህ ጽሑፍ 2እማን በአማዞን፣ የአሜሪካን ባንክ፣ ድሮፕቦክስ፣ ፌስቡክ፣ ጂሜይል 
እና ጉግል፣ ሊንክዲን፣ አውትሉክ እና ማይክሮሶፍት፣ ፔይፓል፣ ስላክ፣ ትዊተር እና ያሁ ሜይል ላይ እንዴት 
መጠቀም እንደሚቻል ያሳያል፡፡



የይለፍቃላቶችዎ እንዳይሰረቁ የተሻለ ጥበቃ ማድረግ ካስፈለገዎ፣ ዝርዝሩን በመመለክት የሚፈልጓቸውን 
አካውንቶችዎን 2እማ በማስቻል ተጨማሪ ማረጋገጫዎችን ይጠቀሙ፡፡


