Duo Authentication - Nepali

ड्यओ
बहु-घटक प्रमाणीकरण दतार् र प्रयोग
ु
दतार्

प्रमाणीकरण

�व�शष्ट उपकरणहरू

उपकरणहरूको व्यवस्थापन

बहु-घटक प्रमाणीकरण
यम
ु ासले ड्यओ
ु लाई एउटा बहु-घटक प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकका रूपमा चयन गरे को छ र छनोट ग�रएका
आइ�ट सेवाहरूमा सरु �ा व�ृ द्ध गनर्का ला�ग कायार्न्वयन गद� छ।
बहु-घटक प्रमाणीकरण सेवाको सामान्य �संहावलोकनका ला�ग हे नह
ुर् ोस ्:
https://www.umass.edu/it/authentication
ड्यओ
उत्पादनको �संहावलोकनका ला�ग होनह
ु
ुर् ोस ्: https://guide.duo.com/

सपोटर् गन� ब्राउजरहरू:
क्रोम, फायरफक्स, सफार�, इन्टरनेट एक्सप्लोरर ८ वा प�छ, र ओपेरा

ड्यओ
ु मा दतार् हुनह
ु ोस ्
ड्यओ
समथर् सेवामा तपा�ले प्रमाणीकरण गदार् ड्यओ
ु
ु ले तपा�सँग दोस्रो घटकको माग गछर् । तलका

चरणहरूले दोस्रो घटकका रूपमा काम �दने उपकरण (फोन, ट्याब्लेट वा ल्यान्डलाइन) लाई दतार् गन�

प्र�क्रयाको �ववरण �दन्छन ्।
चरण १:

https://multifactor.umass.edu मा जानह
ु ोस ्।
चरण २:

आफ्नो नेडआइ�ड र पासवडर्ले लग इन गनह
ुर् ोस ्।
चरण ३:

तपा�लाई "बहु-घटक अकाउन्ट व्यवस्थापन (Multi-Factor Account Management)" शीषर्क भएको पष्ृ ठमा
ल�गनेछ। ड्यओ
ु मा उपकरण दतार् गन� प्र�क्रया सरु
ु गनर्का ला�ग "जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" मा
िक्लक गनह
ुर् ोस ्।
चरण ४:

"आफ्नो मासाचस
ु ेट्स य�ु नभ�सर्ट� एमहस्टर् अकाउन्ट सरु ��त पानह
ुर् ोस ् (Protect your University of

Massachusetts Amherst Account" पष्ृ ठमा "सेटअप सरु
ु गनह
ुर् ोस ् (Start Setup)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।
चरण ५:

आफूले ड्यओ
ु सँग प्रयोग गनर् चाहे को उपकरण छनोट गनह
ुर् ोस ् र "जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" मा िक्लक
गनर्◌ुहोस ्।

चरण ५क:
मोबाइल फोनहरूका ला�ग:
1. आफ्नो उपकरणको फोन नम्बर राख ्नह
ु ोस ्।

2. आफ्नो उपकरणको फोन नम्बर प्रमा�णत गनर्का ला�ग छनोट बाकसमा �चनो लगाउनह
ु ोस ् र
"जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

3. आफूले दतार् गनर् चाहे को फोन (आइफोन, एन्ड्रोइड, �वन्डोज फोन, अन्य) मा िक्लक गरे र "जार�
राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

4. तपा�ले दतार् गरे को प्रकारको उपकरणका ला�ग ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन इन्स्टल गनह
ु
ुर् ोस ्,
�वशेष उपकरणहरू (Specific Devices) खण्ड हे नह
ुर् ोस ् वा िस्क्रनमा दे �खने �नद� शनहरू पालना

गनह
ुर् ोस ्।

5. चरण ६ मा जानह
ु ोस ्।

चरण ५ख:

ट्याब्लेटहरूका ला�ग:
1. आफूले राख ्न खोजेको ट्याब्लेट (एन्ड्रोइड वा आइओएस) छनोट गनह
ुर् ोस ् र "जार�
राख ्नह
ु ोस ्(Continue)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

2. तपा�ले दतार् गरे को प्रकारको उपकरणका ला�ग ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन इन्स्टल गनह
ु
ुर् ोस ्,
�वशेष उपकरणहरू (Specific Devices) खण्ड हे नह
ुर् ोस ् वा िस्क्रनमा दे �खने �नद� शनहरू पालना

गनह
ुर् ोस ्।

3. चरण ६ मा जानह
ु ोस ्।

चरण ५ग:
ल्यान्डलाइनहरूका ला�ग:
1. ल्यान्डलाइनको फोन नम्बर राख ्नह
ु ोस ् (ए�रया कोडस�हतको परू ा नम्बर)

2. तपा�ले भखर्र राखेको फोन नम्बर प्रमा�णत गनर्का ला�ग छनोट बाकसमा �चनो लगाउनह
ु ोस ्।
3. "जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।

4. चरण ८ मा जानह
ु ोस ्।

चरण ६:

तपा�ले एप इन्स्टल ग�रसकेप�छ, आफ्नो कम्प्यट
ु र िस्क्रनमा भएको दतार् डाइगलमा फ�कर्नह
ु ोस ् र "मसँग
ड्यओ
मोबाइल छ (I have Duo Mobile)" मा िक्लक गनह
ु
ुर् ोस ्।
चरण ७क:

क्यआ
मोबाइल एिक्टभेट गनह
ु रकोडले ड्यओ
ु
ुर् ोस ्:
आइफोन, एन्ड्रोइड, र �वन्डोज फोनका ला�ग ड्यओ
मोबाइल एप�भत्रै बनेको स्क्यानरद्वारा क्यआ
ु
ु र कोड
स्क्यान गरे र ड्यओ
मोबाइल एप एिक्टभेट गनह
ु
ुर् ोस ्।

1. आफ्नो उपकरणमा ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन खोल्नह
ु
ु ोस ्।

2. ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसनमा, "+" आइकनमा ट्याप गनह
ु
ुर् ोस ्।

3. तपा�को कम्प्यट
मोबाइल (Activate Duo Mobile)" डाइलग
ु र िस्क्रनमा दे �खएको "एिक्टभेट ड्यओ
ु
बाकसमा प्रद�शर्त क्यआ
ु र कोड आफ्नो उपकरणले �खच्नह
ु ोस ्।

4. तपा�ले क्यआ
ु र कोड �खचीसकेप�छ तपा�को कम्प्यट
ु र िस्क्रनमा दे �खने "एिक्टभेट ड्यओ
ु

मोबाइल" डाइलग बाकसको "जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" बटन हाइलाइट भएको दे �खनेछ।

5. "जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

6. अब तपा�को मासाचस
मोबाइल एिप्लकेसनमा सच
ु ेट्स य�ु नभ�सर्ट� एमहस्टर् अकाउन्ट ड्यओ
ु
ू ीकृत

भएको हुनप
ु न�छ।
7. चरण ८ �तर लाग्नह
ु ोस ्।

चरण ७ख:

इमेलद्वारा ड्यओ
मोबाइल एिक्टभेट गनह
ु
ुर् ोस ्:
य�द तपा�ले क्यआ
मोबाइल एिप्लकेसन
ु र कोड �खच्न सक्नह
ु ु न्न भने, तपा�ले इमेलद्वारा ड्यओ
ु
एिक्टभेट गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

1. "वा, सट्टामा मलाई एिक्टभेसन �लङ्क इमेल ग�रयोस ् (Or, have an activation link emailed to you
instead)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

2. आफ्नो उपकरणमा हे नर् �मल्ने इमेल ठे गाना राख ्नह
ु ोस ्।

3. "इमेल पठाउनह
ु ोस ् (Send email)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

4. आफ्नो यम
सरु �ाबाट पठाइएको इमेल पत्ता
ु ास इमेलमा लगइन गनह
ुर् ोस ् र तपा�लाई ड्यओ
ु

लगाउनह
मोबाइल
ु ोस ्। (नोट: आफूले दतार् गनर् चाहे को उपकरण र जसमा तपा�ले भखर्रै ड्यओ
ु

एप इन्स्टल गनभ
ुर् एको छ, त्यसमा तपा�ले �नम्न�ल�खत चरणहरू पालना गनप
ुर् न� हुन्छ)
5. आफ्नो उपकरममा इमेलमा पठाइएको �लङ्कमा ट्याप गनह
ुर् ोस ्।

6. ड्यओ
मोबाइलमा पष्ृ ठ खोल्नका ला�ग "खोल्नह
ु
ु ोस ् (Open)" म◌ा ट्याप गनह
ुर् ोस ्। नोट: तपा�ले

प्रयोग गरे को उपकरण अनस
ु ार यो चरण �भन्न हुनसक्छ।
े स य�ु नभ�सर्ट� एमहस्टर् इमेल
7. ड्यओ
मोलाइल एिप्लकेसन स्वत: खल्
ु ट्
ु
ु नु पन�छ, तपा�को मासाचस

अब ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसनमा सच
ु
ू ीकृत हुनु पन�छ।
8. आफ्नो कम्प्यट
मोबाइल एिक्टभेट गनह
ु ोस ्
ु र िस्क्रनको "इमेलद्वारा ड्यओ
ु
ुर् ोस ्" डाइलगमा फ�कर्नह
र त्यहाँ रहे को "जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" बटन ह�रयो हाइलाइट भएको हुनप
ु न�छ।
9. "जार� राख ्नह
ु ोस ् (Continue)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

10. चरण ८ �तर लाग्नह
ु ोस ्

चरण ८:

तपा�लाई "मेरा से�टङहरू र उपकरणहरू (My Settings & Devices)" शीषर्क भएको पष्ृ ठमामा पन
ु :प्रे�षत
ग�रएको हुनप
ु छर् । यस पष्ृ ठमा तपा�ले:
•

"उपकरण �वकल्पहरू (Device Options)" अन्तगर्त आफ्नो उपकरणको नाम प�रवतर्न गनर्
सक्नह
ु ु नेछ।

•
•
•

य�द तपा�ले ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन अन्तगर्त "उपकरण �वकल्पहरू"बाट आफ्नो अकाउन्ट
ु
�ड�लट गनभ
मोबाइल �रएिक्टभेट गनर् सक्नह
ुर् एको छ भने ड्यओ
ु
ु ु न्छ।
प्रमाणीकरणका ला�ग चाहे को �डफल्ट उपकरण प�रवतर्न गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
�डफल्ट प्रमाणीकरण �व�ध स्था�पत गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

य�द कुनै प�रवतर्नहरू गनह
ुर् ु ँदैछ भने "सेभ (Save)" मा िक्लक गनर् �निश्चत हुनह
ु ोस ्।
जब तपा�ले से�टङहरूमा सम्पादनको काम सक्नह
ु ु न्छ "लगइन गनर् जार� राख ्नह
ु ोस ्(Continue)" मा िक्लक
गनह
ुर् ोस ्।

तपा�ले �नम्न सन्दे श दे ख ्न सक्नह
ु ु नेछ: "दतार् सफल (Enrollment successful)!"
चरण ९:

तपा� अब ड्यओ
मोबाइल उपकरणद्वारा यम
ु
ु ास एमहस्टर् सेवामा तलका मध्ये कुनै प�न प्रमाणीकरण
�व�धहरू प्रयोग गरे र प्रमाणीकरणका ला�ग स्था�पत हुनभ
ु यो।
•

पस
ु (push) सच
ु नाहरू

•
•

फोन कल
पासकोड

ड्यओ
ु को प्रयोग गरे र यम
ु ास एमहस्टर् ड्यओ
ु -समथर् सेवाहरूमा कसर� प्रमाणीकरण गन� भन्ने �नद� शनहरूका
ला�ग तलको खण्ड हे नह
ुर् ोस ्।

ड्यओ
ु सँग प्रमाणीकरण
चरण १:
कुनै वेब ब्राउजर खोल्नह
ु ोस ् र आफूले प्राप्त गनर् चाहेको सेवामा जानह
ु ोस ्।
चरण २:

आफ्नो नेटआइ�ड र पासवडर् उपयक्
ु त स्थानमा राख ्नह
ु ोस ् र "साइन-इन (Sign In)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।
चरण ३:

तपा�लाई एउटा डाइलग प्रम्प्टमा �नद� �शत ग�रनेछ जसले तपा�लाई आफ्नो प�हचान कसर� प्रमाणीकरण
गन� भन्ने कुरा छनोट गनर् �दनेछ। यसलाई ड्यओ
प्रमाणीकरण प्रम्प्ट भ�नन्छ :
ु

चरण ४:
आफूले प्रमाणीकरण गनर् चाहे को उपकरण छनोट गनह
ुर् ोस ्।
नोट: य�द तपा�का एक भन्दा बढ� उपकरणहरू ड्यओ
ु मा दतार् भएका छन ् भने, तपा�ले प्रमाणीकरणका
ला�ग प्रयोग गनर् चाहे को उपकरण छनोट गनर् एउटा ड्रप-डाउन मेन्यु हुनेछ।

चरण ५:
तपा�लाई �नम्नबाट "प्रमाणीकरण �व�ध छनोट गनह
ुर् ोस ् (Choose an authentication method)" का ला�ग
प्रम्प्ट हुनेछ।
•
•
•

ड्यओ
पस
ु
ु
कल �म

पासकोड

चरण ५क:
मोबाइल उपकरणद्वारा ड्यओ
पस
ु
ु
"मलाई पस
ु पठाउनह
ु ोस ् (Send me a Push)" छनोट गनह
ुर् ोस ्
ड्यओ
ु मा दतार् गरे को मोबाइल उपकरणमा तपा�ले प्राप्त गनर् चाहे को सेवाको नाम स�हत तपा�ले ड्यओ
ु
मोबाइल लग इन अनरु ोध प्राप्त गनह
ुर् ु नेछ।

आफ्नो मोबाइल उपकरणमा, सो सच
ू ना छनोट गनह
ुर् ोस ् र तपा�लाई अनरु ोध स्वीकार वा अस्वीकार गनर्
प्रम्प्ट ग�रनेछ। तपा�ले यो चरण आफ्नो लकिस्क्रनमा भएको सच
मोबाइल
ू ना माफर्त वा ड्यओ
ु
एिप्लकेसनमा परू ा गनर् सक्नह
ु ु नेछ।

1. आफ्नो उपकरणको लकिस्क्रनबाट प्रमाणीकरण गनर्का ला�ग "स्वीकार गनह
ुर् ोस ् (Approve)"
छनोट गनह
ुर् ोस ्।
वा

2. आफूले दतार् गरे को उपकरणमा ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन खोल्नह
ु
ु ोस ्।

3. "१ अनरु ोध प�ख�दै मा ट्याप गनह
ुर् ोस ्। टे क्स्टमा प्र�त�क्रया �दन रे स्पन्डमा... ट्याप गनह
ुर् ोस ्।
4. "स्वीकार गनह
ुर् ोस ्" मा ट्याप गनह
ुर् ोस ्।

5. त्यसप�छ आफूले चरण १ मा खोलेको वेब ब्राउजरमा फ�कर्नह
ु ोस ्, र तपा� सो सेवामा लगइन
भैसकेको हुनप
ु दर् छ।

य�द तपा�ले पहल नगरे को ड्यओ
मोबाइल लगइन अनरु ोध प्राप्त गनभ
ु
ुर् यो भने, "अस्वीकार गनह
ुर् ोस ्
(Deny)" छनोट गनह
मोबाइल एिप्लकेसनमा हुनह
ुर् ोस ्। य�द तपा� ड्यओ
ु
ु ु न्छ भने, तपा�ले अनरु ोध
अस्वीकार गनर्को कारण छनोट गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
चरण ५ख:

मोबाइल उपकरण वा ल्यान्डलाइनद्वारा कल �म
1. "कल �म (Call Me)" छनोट गनह
ुर् ोस ्।

2. तपा�ले ड्यओ
ु मा दतार् गरे को उपकरणमा फोन कल प्राप्त गनह
ुर् ु नेछ।

3. तपा�ले "ड्यओ
ु मा स्वागत छ भन्ने स्वचा�लत सन्दे श सन्
ु नह
ु ु नेछ। य�द तपा�ले यो फोन कलको

अपे�ा ग�ररहनभ
ु एको छै न भने, कृपया फोन काट्नह
ु ोस ्। अन्यथा लग इन गनर्का ला�ग कुनै प�न
�क �थच्नह
ु ोस ्।"

4. आफ्नो मोबाइल उपकरणमा कुनै प�न �क �थच्नह
ु ोस ्।

5. त्यसप�छ आफूले चरण १ मा खोलेको वेब ब्राउजरमा फ�कर्नह
ु ोस ्, र तपा� सो सेवामा लगइन
भैसकेको हुनप
ु दर् छ।

य�द तपा�ले कुनै प�न �क न�थ�च फोन काट्नभ
ु यो भने तपा�को लगइन अनरु ोधलाई अस्वीकार ग�रनेछ।
चरण ५ग:

मोबाइल उपकरणमा ड्यओ
एिप्लकेसन माफर्त पासकोड
ु
1. "पासकोड राख ्नह
ु ोस ् (Enter a Passcode)" छनोट गनह
ुर् ोस ्।

2. आफ्नो मोबाइल उपकरणको ड्यओ
एिप्लकेसनमा जानह
ु
ु ोस ्।

3. सेवाको नामको छे उमा भएको ह�रयो �क आइकनमा ट्याप गनह
ुर् ोस ्।
4. तपा�ले छ-अङ्कको �पन नम्बर दे ख ्नह
ु ु नेछ।

5. वेब ब्राउजरमा फ�कर्नह
ु ोस ् र प्रमाणीकरण प्रम्प्टमा मा�थको �पन नम्बर राख ्नह
ु ोस ्।
6. तपा� सेवामा लग इन भएको हुनप
ु न�छ।

नोट: तपा�सँग इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा प�न सेवामा प्रमाणीकरण गनर्का ला�ग पासकोडको प्रयोग गनर्
स�कनेछ।
�व�शष्ट उपकरणहरू
एन्ड्रोइड (Android)
तपा�ले गग
मोबाइल एिप्लकेसन प्राप्त गनर्
ु ल प्लेबाट ड्यओ
ु

सक्नह
ु ु नेछ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duosecurity.duomobile&hl=en

ड्यओ
मोबाइलको हालको संस्करणले एन्ड्रोइड ४.० वा मा�थकोलाई सपोटर् गछर् ।
ु
आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणमा ड्यओ
प्रयोग गन� �वषयमा बढ� जानकार�का ला�ग
ु

https://guide.duo.com/android िक्लक गनह
ुर् ोस ्।
आइओएस (iOS)

तपा�ले एप स्टोरबाट ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन प्राप्त गनर् सक्नह
ु
ु ु नेछ :
https://itunes.apple.com/us/app/duo-mobile/id422663827?mt=8
ड्यओ
मोबाइलको हालको संस्करणले आइओएस ७ वा मा�थकोलाई सपोटर् गछर् ।
ु

आफ्नो आइफोनमा ड्यओ
प्रयोग गन� �वषयमा बढ� जानकार�का ला�ग https://guide.duo.com/iphone मा
ु
िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

�वन्डोज फोन (Windows Phone)
तपा�ले माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन प्राप्त गनर्
ु

सक्नह
ु ु नेछ:https://www.microsoft.com/en-us/store/p/duo-mobile/9nblggh08m1g
ड्यओ
मोबाइलको हालको संस्करणले �वन्डोज फोन ८ वा मा�थकोलाई सपोटर् गछर् । �वन्डोज ७ फोनहरूका
ु

ला�ग �लगेसी एिप्लकेसन दस्तावेजहरू हे नह
ुर् ोस ्:https://guide.duo.com/windows7-phone
आफ्नो �वन्डोज फोनमा ड्यओ
प्रयोग गन� �वषयमा बढ� जानकार�का ला�ग
ु

https://guide.duo.com/windows-phone मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्
ल्यान्डलाइन (Landline)

य�द तपा� ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन डाउनलोड गनर् सक्नह
ु
ु ु न्न वा ल्यान्डलाइनद्वारा प्रमाणीकरण गनर्

चाहनह
ु ु न्छ भने तपा�ले फोन कल प्राप्त गनर् सक्नह
ु ु नेछ।
•

प्रमाणीकरण प्रम्प्टमा, "उपकरण (Device)" ड्रप-डाउन मेन्यब
ु ाट आफूले फोन प्राप्त गनर् चाहे को
उपकरण छनोट वा प्रमाणीकरण गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

•
•

"कल �म (Call Me)" बटनमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् र ड्यओ
ु ले तपा�लाई फोन गन�छ।

वेब ब्राउजरमा सेवाका ला�ग लगइन गनर्का ला�ग प्रम्प्टलाई सन
ु ेप�छ तपा�ले आप्नो फोनमा कुनै

प�न �क �थच्न सक्नह
ु ु नेछ।
पासकोडहरू माफर्त टे क्स्ट सन्दे श:
•
•
•
•

तपा�ले आफूले टे क्स्ट प्राप्त गनर् चाहे को उपकरण छनोट गरे र, ड्यओ
ु बाट टे क्स्ट प्राप्त गनर्

सक्नह
ु ु नेछ (सो उपकरण ड्यओ
ु मा दतार् भएको हुनप
ु न�छ)।
वेब ब्राउजरमा, प्रमाणीकरण प्रम्प्टमा, आफूले टे क्स्ट प्राप्त गनर् चाहे को उपकरण छनोट गनह
ुर् ोस ्।
"पासकोड राख ्नह
ु ोस ् (Enter a Passcode)" छनोट गनह
ुर् ोस ्।

एउटा नीलो डाइलग पपअप �नस्नेछ जसले "ड्यओ
मोबाइलबाट प्राप्त पासकोड वा टे क्स्ट
ु

राख ्नह
मोबाइल अर ए टे क्स्ट)" भन्नेछ। "मलाई नयाँ कोडहरू
ु ोस ् (इन्टर ए पासकोड फ्रम ड्यओ
ु
टे क्स्ट गनह
ुर् ोस ् (Text me new codes)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

•
•

तपा�को फोनमा तपा�ले धेरै पासकोडहरू स�हतको टे क्स्ट प्राप्त गनह
ुर् ु नेछ।

वेब ब्राउजरमा, "लगइन" बटन मा�थ ती पासकोडहरूमध्ये एउटा राख ्नह
ु ोस ् र "लग इन"मा िक्लक

गनह
ुर् ोस ्।
•

तपा� सेवामा लग इन भएको हुनप
ु न�छ।

ड्यओ
ु सँग सेल फोन वा ल्यान्डलाइन प्रयोग गन�बारे बढ� जानकार�का ला�ग https://guide.duo.com/otherphones िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

उपकरणहरूको व्यवस्थापन
य�द तपा� आफूले ड्यओ
ु मा दतार् गरे का उपकरणका ला�ग �वकल्पहरू प�रवतर्न गनर् चाहनह
ु ु न्छ भने,

तपा�ले �नम्न कुरा गनर् सक्नह
ु ु न्छ:
•
•
•
•

https://multifactor.umass.edu मा जानह
ु ोस ्।

आफ्नो नेटआइ�ड र पासवडर् प्रयोग गरे र लग इन गनह
ुर् ोस ्।
"जार� राख ्नह
ु ोस ् (continue)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

"मेरा से�टङहरू र उपकरणहरू (My Settings & Devices)" मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

प�हले प्रमाणीकरण उपकरण र त्यसप�छ प्रमाणीकरण �व�ध प्रयोग गरे र ड्यओ
ु माफर्त प्रमाणीकरण
गनह
ुर् ोस ्। (प्रमाणीकरण Authentication हे नह
ुर् ोस ्)

तपा�ले प्रमाणीकरण ग�रसकेप�छ, तपा�ले आफूले ड्यओ
ु मा दतार् गरे का उपकरणहरूका ला�ग �व�भन्न
�वकल्पहरू प�रवतर्न गनर् सक्नह
ु ु नेछ। तपा�ले:
•

य�द तपा�ले ड्यओ
मोबाइल एिप्लकेसन बाट मासाचस
ु
ु ेट्स य�ु नभ�सर्ट� एमहस्टर् अकाउन्ट �ड�लट
गनभ
ुर् एको छ भने �रएिक्टभेट गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

•
•
•
•

उपकरणको नाम प�रवतर्न गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
उपकरण �ड�लट गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
अक� उपकरण थप्न सक्नह
ु ु न्छ।

एउटा �डफल्ट उपकरण छनोट गनह
ुर् ोस ् जसलाई प्रमाणीकरणका ला�ग ड्यओ
ु ले स्वत: प्राथ�मकता
�दन्छ।

•

आफूले चाहे को प्रमाणीकरण �व�ध प्रयोग गनह
ुर् ोस ्।

"सेभ गनह
ुर् ोस ् (Save)" बटनमा िक्लक गरे र आफूले गरे का प�रवतर्नहरू सेभ गरे को �निश्चत गनह
ुर् ोस ्।
ड्यओ
ु सँग उपकरणहरूको व्यवस्थापन बारे बढ� जानकार�का ला�ग यहाँ https://guide.duo.com/manage-

devices िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

