တက္ဘလက္
ႏွင့္ အက္ပ္ထည့္သြင္းျခင္းကို အသုံးျပဳ၍
သင့္အေထာက္အထားကို
အတည္ျပဳျခင္း

Duo Mobile အက္ပ္ကို ထည့္သြင္းပါ
၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈအတြက္ အၾကံျပဳထားေသာ နည္းစနစ္မွာ
Duo Mobile အက္ပ္ကို ထည့္သြင္းထားေသာ စမတ္ဖုန္း
သို႕မဟုတ္ တက္ဘလက္ကို သုံးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအဆင့္မွာ Duo Mobile အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲျပီး
ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ အက္ပ္စတိုးတြင္ Duo
Mobile ကို ရွာေဖြပါ။ အက္ပ္ကို ထည့္သြင္းရန္
သင့္တက္ဘလက္ရိွ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
လိုက္နာပါ။ သင္သည္
အက္ပ္ကို ဖြင့္ထားပါက
သင့္ဖုန္းရွိ Add Account
(အေကာင့္ ေပါင္းထည့္ပါ) ကို
ျမင္ရပါမည္။
သင့္ကြန္ပ်ဴတာကို ျပန္ဖြင့္ျပီး
သင့္အေကာင့္ကို ဖန္တီးရန္
ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း
လိုက္နာပါ။

၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈ အေကာင့္ကို
ဖန္တီးပါ
၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈအတြက္ အေကာင့္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ရန္
ဤအဆင့္မ်ားအား လိုက္နာပါ။ သင္သည္
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တစ္ၾကိမ္သာ လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
1.

5.

Submit (ထည့္သြင္းမည္) ကို ႏွိပ္ပါ။

ရလဒ္- စနစ္သည္ သင့္ University of North Carolina
at Chapel Hill အေကာင့္ကို ကာကြယ္ပါ ဟု
ေဖာ္ျပပါသည္။
6.

သင့္ University of North Carolina at Chapel
Hill အေကာင့္ကို ကာကြယ္ပါ မွ Start setup
(စတင္သတ္မွတ္မည္) ကိုႏွိပ္ပါ။

Protect Your University of North
Carolina at Chapel Hill Account

onyen.unc.edu သို႕ သြားျပီး Register and
Manage 2-step Verification (စာရင္းသြင္းျပီး
၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈကို စီမံခန္႔ခြဲပါ္) ကို ႏွိပ္ပါ။

2.

သင့္နာမည္ သို႕မဟုတ္ ဧည့္အိုင္ဒီတို႔ျဖင့္ ဝင္ပါ။

3.

အေကာင့္ခြဲ-ႏွစ္ခု စစ္မွန္မႈ (Duo) ကိုယ္တိုင္စာရင္းသြင္းမႈ မ်က္ႏွာျပင္မွ Start setup
(စတင္သတ္မတ
ွ ္ပါ္) ကို ႏွိပ္ပါ။

4.

သင့္ရ႕ဲ PID (သို႕မဟုတ္ ၎ကို ရွာေဖြရန္ Forgot
your PID? (PID ကို ေမ့သြားပါသည္) ကို ႏွိပ္ပါ)၊
သင့္လူမႈဖူလုံေရး နံပါတ္၏ ေနာက္ဆုံးဂဏန္း
ေလးလုံး (SSN) ႏွင့္ သင့္ေမြးေန႔ (လ/ရက္/ခုႏွစ္) ကို

အေရးၾကီးသည္- အကယ္၍ သင္သည္ ယခင္မ်က္ႏွာျပင္သို႕
ျပန္သြားရန္ လိုအပ္ပါက ဘေရာက္ဇာ၏ ေနာက္ခလုတ္ကို
မသုံးပါႏွင့္။

ထည့္သြင္းပါ။
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၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈ အေကာင့္ကို
ဖန္တီးပါ (အဆက္)
7.

What type of device are you adding?
(သင္ေပါင္းထည့္ထားေသာ စက္ကိရိယာမွာ
အဘယ္နည္း။) မ်က္ႏွာျပင္မွ Tablet (တက္ဘလက္)
ကို ႏွိပ္ျပီး Continue (ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ္) ကို
ႏွိပ္ပါ။
8.
ေနာက္မ်က္ႏွာျပင္ရွိ သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္ (Apple
စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ iOS သိ႕ု မဟုတ္ Android) ကို
ေရြးခ်ယ္ျပီး Continue (ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ္) ကို
ႏွိပ္ပါ။
9.
Install Duo Mobile (Duo Mobile ထည့္သြင္းမည္)
(လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္) မ်က္ႏွာျပင္တြင္ I have Duo
Mobile installed (ကၽြႏ္ုပ္သည္ Duo Mobile ကို
ထည့္သြင္းျပီးပါျပီ) ကို ႏွိပ္ပါ။
10.
သင့္တက္ဘလက္ျဖင့္ ဘားကုဒ္ကို စကန္ဖတ္ရန္
ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာပါ။
မွတ္သားရန္- စကန္ဖတ္ရန္ ဘားကုဒ္ရယူျခင္းအတြက္
အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက Or, have an activation
link emailed to you instead (သိ႕ု မဟုတ္ သင့္ထံ
ပို႕ေပးထားေသာ အဖြင့္လင့္ခ္ ရွိသည္) ကို ႏွိပ္ျပီး အီးေမးလ္ရွိ
လမ္းညႊန္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
11.

သင့္ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိ ဘားကုဒ္တြင္ အစိမ္းေရာင္
အမွတ္အသားကို ေတြ႕ပါက Continue
(ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ္) ကို ႏွိပ္ပါ။

ရလဒ္- စနစ္သည္ My Settings & Devices (ကၽြႏု္ပ္
ဆက္တင္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ) စာမ်က္ႏွာကို ျပသျပီး
သင့္စက္ကိရိယာကို ေဘာက္စ္အတြင္း
စာရင္းသြင္းလိုက္ပါသည္။
12.

Continue to Login (ဝင္ေရာက္ရန္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ) ကို ႏွိပ္ပါ။

ရလဒ္- စနစ္သည္ စစ္မွန္မႈ နည္းစနစ္ စာမ်က္ႏွာ ကို
ေရြးခ်ယ္ပါႏွင့္ သင့္စာရင္းသြင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း
ျပသသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္နားရွိ
အစိမ္းေရာင္ဘားကို ျပသပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္-

https://help.unc.edu/duo

