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تواناتک: سیستم تایید دو مرحله ای را گوگل برای امنیت بیشتر کاربران خود به کار گرفته است، این 
سیستم به این صورت است که بعد از فعال سازی آن، وقتی وارد  حساب کاربری گوگل خود می شوید، 
به جز وارد کردن رمز عبورتان، از شما کدی خواسته می شود که این کد برای شما از طریق تلفن همراه 
و یا اپلیکیشنی مثل "Google Authenticator" ارسال می شود، که بعد از وارد کردن این کد می توانید 
حریم  حفظ  و  شما  کاربری  حساب  امنیت  برای  مناسبی  روش  این  شوید.  خود  کاربری  حساب  وارد 

خصوصی شما است.

گوگل طرح جدیدی را برای کاربرانی که امنیت برای آن ها اهمیت ویژه ای دارد، ارائه کرده است. 
این طرح کلید امنیتی یا "Security Key" نام دارد. این سیستم، همان سیستم تایید دو مرحله ای است ولی 
سخت افزاری است، بدین صورت که شما از یک سخت افزار کوچک مانند "USB" برای وارد شدن به 

حساب کاربری خود استفاده می کنید.

به کامپیوتر وصل  امنیتی گوگل  این صورت است که کلید  به  امنیتی گوگل  نحوه کارکرد کلید 
می شود و پس از مرحله الگین شدن، تایید هویت شما را انجام می دهد. در این روش دیگر نیاز به وارد 
کردن کدی نیست که شما پیش از این دریافت می کردید و پس  از وارد کردن آن به حساب کاربری 
خود دسترسی داشتید، کافی است فقط این سخت افزار کوچک را به پورت "USB"  بزنید و پس آن 
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وارد حساب کاربری خود شوید. این سخت افزار کوچک از پروتکل امنیتی "U2F" که توسط اتحادیه 
"FIDO" توسعه یافته پشتیبانی می کند و تا این لحظه فقط با مرورگر گوگل کروم سازگار است. یکی 
این  تنها ضعف  است.  فیشینگ  از حمالت  امنیتی گوگل، جلوگیری  اهداف طراحی کلید  ازمهمترین 
پورت  فاقد  دستگاه ها  این  اینکه  دلیل  به  تبلت هاست،  و  هوشمند  گوشی های  در  استفاده  عدم  روش، 

"USB" هستند.

گوکل این سرویس را به صورت رایگان در اختیار کاربران خودش قرار داده است، فقط کاربرانی 
که تمایل به استفاده از این روش را دارند باید سخت افزار آن را تهیه کنند. تولید این سیستم  در راستای 
امنیت بیشتر و حفظ حریم خصوصی کاربران بوده است که این یکی از اصلی ترین اهداف گوگل است.  


