
مقدمه
اغلــب بــه شــما گفتــه میشــود کــه رمزهــای عبــور شــما کلیــدی بــرای محافظــت از حســاب هــای کاربــری شــما هســتند )کــه حــرف درســیت اســت!(، امــا 

بــه نــدرت بــه شــما راهــی ســاده بــرای ایمــن ســازی و مدیریــت تمــام رمزهــای عبــور خــود داده مــی شــود. در زیــر مــا ســه مرحلــه ســاده را بــرای ســاده 

کــردن گــذرواژه هــای شــما، قفــل کــردن حســاب هــای خــود و محافظــت از آینــده خــود را پوشــش مــی دهیــم.

عبارت عبور
د ســخت اســت کــه تایــپ  دوران رمزهــای عبــور پیچیــده و عجیــب غریــب تمــام شــده اســت. ایــن رمزهــای عبــور ســخت اســت کــه بــه خاطــر ســرپ

ی بــه راحــیت میتوانــد آنهــا را بشــکند. کلیــد رمزهــای عبــور قــوی ایــن  شــوند، و بــا اســتفاده از رایانــه هــای فــوق العــاده رسیــع امــروز مهاجــم ســایرب

ی اســت. اینهــا را passphrases مینامنــد، یــک نــوع رمــز عبــور قــوی  ی دارد رمــز بهــرت هــای بیشــرت اســت کــه طــوال�ن باشــند، اگــر رمــز عبــور کاراکرت

اســت کــه از یــک جملــه کوتــاه یــا کلمــات تصــاد�ن اســتفاده مــی کنــد. در اینجــا دو نمونــه اســت

وقت خوردن قهوه قوی است!

ساحل حلزون خزنده گم شده

دن و ســاده بــرای تایــپ امــا مشــکل بــرای هــک کــردن. شــما  هــر کــدام از اینهــا بــا بیــش از بیســت کاراکــرت قــوی هســتند، آســان بــرای بخاطــر ســرپ

ایــط برخــورد کنیــد کــه بایــد در گــذرواژه عالمــت هــا، شــماره هــا یــا حــروف بــزرگ بــکا ر بریــد، کــه خــوب  ممکــن اســت بــه وب ســایت هــا یــا رسش

اســت. بــه یــاد داشــته باشــید همیشــه طــول رمــز عبــور مهــم تریــن اســت.

نرم افزار مدیریت رمز عبور
بــرای هــر حســاب یــک رمــز عبــور منحرصبفــرد نیــاز داریــد. اگــر چندیــن رمــز یکســان را بــرای چندیــن بــار اســتفاده کنیــد، شــما خــود را در معــرض 

ی تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه وبســاییت را کــه از آن اســتفاده میکنیــد را  ن ســایرب خطــر بــزرگ قــرار مــی دهیــد. یــک مهاجمــ�ی

هــک کننــد، تمــام رمزهــای عبــور از جملــه رمــز شــما را رسقــت کننــد، ســپس از گــذرواژه شــما بــرای ورود بــه همــه حســابهای دیگــر شــما اســتفاده 

کننــد. ایــن خیــی بیشــرت از آنچــه شــما بدانیــد اتفــاق میافتــد. بــاور نمیکنیــد؟ وب ســایت www.haveibeenpwned.com را بــرریس کنیــد تــا 

ببینیــد کدامیــک از ســایت هــا�ی کــه اســتفاده مــی کنیــد هــک شــده انــد و کلمــه عبــور شــما بــه طــور بالقــوه در خطــر اســت. پــس بایــد چــکار کنیــد؟ 

از یــک نــرم افــزار مدیریــت رمــز عبــور اســتفاده کنیــد.
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ه  ایــن برنامــه هــای کامپیوتــری مخصــویص هســتند کــه بــه طــور ایمــن تمــام گــذرواژه هــای شــما را در یــک گاوصنــدوق دیجیتــال رمزگــذاری ذخــری

مــی کنــد. شــما فقــط بــه یــک رمــز عبــور نیــاز داریــد، رمــزی بــرای نــرم افــزار مدیریــت رمــز عبــور. مدیــر رمــز عبــور بــه طــور خــودکار هــر وقــت 

ن قابلیــت هــای دیگــری ماننــد  کــه بــه آنهــا نیــاز داریــد، کلمــه عبــور شــما را بازیــا�ب مــی کنــد و شــما را بــه وب ســایت هــا وارد مــی کنــد. آنهــا همچنــ�ی

ه میکننــد، هشــدار دادن هنگامــی کــه شــما رمــز عبــور تکــراری اســتفاده میکنیــد یــک ژنراتــور  ه پاســخ هــای بــه ســواالت مخفــی هــم را ذخــری ذخــری

 هــای دیگــر. بیشــرت نــرم افــزار هــای مدیریــت رمــز 
گ

ن مــی کنــد از کلمــات عبــور قــوی اســتفاده میکنیــد و بســیاری از ویــژ� رمــز عبــور کــه تضمــ�ی

یس  عبــور هــم ایمــن در تقریبــا هــر کامپیوتــر یــا دســتگاه همــگام ســازی مــی شــوند، بنابرایــن رصفنظــر از سیســتم کــه اســتفاده مــی کنیــد، دســرت

آســان و امــن بــه تمــام رمزهــای عبــور شــما وجــود دارد.

ه کنیــد.  ن شــوید رمــز عبــور ورود بــه نــرم افــزار مدیریــت رمزعبورهــا یادداشــت کنیــد و آن را در یــک مــکان امــن در خانــه ذخــری در نهایــت، مطمــ�ئ

ــه ایــن ترتیــب اگــر رمــز عبــور را  ــا�ب رمــز عبــور مدیــر را چــاپ مــی کننــد. ب برخــی از نــرم افزارهــای مدیریــت رمــز عبــور حــیت اجــازه کــیپ بازی

ایــط اضطــراری پیــدا کنیــد، همــر یــا اعضــای خانــواده تــان  بــه مدیــر رمــز عبــور خــود بســپارید، پشــتیبان داریــد. یــا اگــر بیمــار هســتید یــا در رسش

اطمینــان مــی توانیــد اطالعــات را از طــرف شــما بازیــا�ب کنیــد.

تأیید دو مرحله ای
تأییــد صحــت دو مرحلــه ای )اغلــب بــه نــام تأییــد دو عامــل یــا تاییــد هویــت چنــد عامــل( یــک الیــه امنیــیت اضــا�ن را ایجــاد میکنــد. در هنــگام وارد 

ن داشــته باشــید. گــذرواژه و کــد عــددی کــه توســط گــویسش هوشــمند شــما تولیــد شــده یــا بــه تلفــن شــما  شــدن بــه حســابهایتان، الزم اســت دو چــری

ی رمــز عبــور شــما را دریافــت کنــد، هنــوز نمــی توانــد بــه حســاب  ن مــی کنــد کــه حــیت اگــر مهاجــم ســایرب ارســال مــی شــود،. ایــن فرآینــد تضمــ�ی

شــما وارد شــود. تأییــد صحــت دو مرحلــه ای خیــی ســاده میشــود تنظیــم کــرد و شــما معمــوال فقــط هنگامــی کــه از یــک رایانــه یــا دســتگاه جدیــد 

یــن حســابهایتان ماننــد حســاب بانــی  وارد سیســتم مــی شــوید فقــط بایــد آن را اســتفاده کنیــد. هــر زمــان کــه ممکــن اســت، بــه ویــژه بــرای مهمرت

یس بــه ایمیــل خــود، ایــن امــکان را فعــال کنیــد. اگــر از مدیــر رمــز عبــور اســتفاده مــی کنیــد، بــه شــدت توصیــه   یــا دســرت
گ

یــا حســابهای بازنشســتی

مــی کنیــم آن را بــا یــک عبــارت عبــور قــوی و تأییــد دو مرحلهــای محافظــت کنیــد.

این ممکن اســت به نظر احمقانه باشــد، اما این ســه مرحله ســاده راه زیادی برای محافظت از کار، شــهرت و آینده مایل شــما می گذارد.
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ــه  ــرب موسس ــدرس معت ــت، م ــذاران H & A Security Solutions اس ــی از بنیانگ ــون )SecurityMapper@( ی ن هندرس ــت�ی جاس

ی را دوســت دارد  هــای دربــاره دفــاع ســایرب ن SANS و نویســنده مطالــب دوره هــای SANS Cyber Defense و SIEM اســت. او همــه چری

و بــرای پانــزده ســال در ایــن زمنیــه مشــاورت بــوده اســت.
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