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مقدمه

رمز عبارت گونه
رسدب� مهمان
ی

رمــز عبــور چـ ی ز
ـری اســت کــه شــما تقریبــا هــر روز از آن اســتفاده میکنیــد .از
دسـ تـریس بــه ایمیــل و بانکــداری آنالیــن تــا خریــد ت
 Guy Bruneauمشــاور ارشــد امنیــت اطالعــات در ش�کــت  IPSSاســت .او
این�نـ تـی کاال و یــا دسـ تـریس
ن
ـر�  SANSو یــی از کارکنــان بخــش  ISCدر موسســه SANSاســت.
ـو� هــای هوشــمندتان .در عـ ی ن
همچنـ یـ� مـ ب
بــه گـ ش
ـ� حــال رمــز عبــور یــی از نقــاط ضعــف
ـای�ی  SANSرا بــه پایــان
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شــما نـ ی ز
ـر هســت ،اگــر کــی رمــز عبــور شــما را بدســت آورد ،مــی توانــد
ت
رســانده اســت .مــی توانیــد او را در توییــر  @GuyBruneauو یــا در آدرس
هویــت شــما را رسقــت ،پــول شــما را انتقــال و یــا بــه اطالعــات شــخیص شــما
 handlers.sans.org/gbruneauدنبــال کنیــد.
دسـ تـریس پیــدا کنــد .رمــز عبــور قــوی بــرای حفاظــت از خــود ض�وری اســت.
خ�نامــه ،خواهیــد آموخــت کــه چگونــه بــا اســتفاده از یــک نــوع رمــز
در ایــن ب
ـ� حــال بتوانیــد بــه آسـ ن
عبــور کــه رمــز عبــارت گونــه نامیــده میشــود ،رمــز عبــوری قــوی ایجــاد کنیــد کــه در عـ ی ن
ـا� آنــرا بــه خاطــر بســپارید.

رمز عبارت گونه

ـای�ی روشــهای پیچیــده ای بــرای حــدس زدن و یافـ ت ن
ـ� رمــز عبــور توســعه داده انــد،
چالـ شـی کــه همــه مــا بــا آن روبــرو هســتیم ایــن اســت کــه هکرهــای سـ ب
و هــر روز هــم ماهــر تــر میشــوند .ایــن بــه ایــن معـ نـی اســت کــه اگــر رمزهــای عبــور ضعیــف کــه حــدس زدن آنهــا آســان اســت انتخــاب کنیــد ،هکرهــا مــی
تواننــد رمزهــای عبــور شــما را بــه راحـ تـی بدســت آوردنــد .یــک گام مهــم بــرای حفاظــت از خــود اســتفاده از رمــز عبــوری قــوی اســت .هــر چــه رمــز شــما
کاراک�هــای بیشـ تـری داشــته باشــد ،قــوی تــر و حــدس آن بــرای هکــر ســخت تــر اســت .امــا ،بــه خاطــر سـ پـردن رمــز عبــور پیچیــده و طـ ن
ت
ـوال� مشــکل اســت.
بنابرایــن توصیــه میکنیــم از رمزهــای عبــارت گونــه اســتفاده کنیــد .اینهــا عبــارات یــا جمــات ســاده ای هســتند کــه بــه آسـ ن
ـا� قابــل بــه خاطــر سـ پـردن هســتند،
امــا بــه دســت آوردن یــا حــدس زدن آنهــا ســخت اســت .در اینجــا مثــایل ی ز
م�نیــم.
?Where is king Julian
دلیــی کــه ایــن رمــز عبــارت گونــه را خیــی قــوی میکنــد ،نــه تنهــا طــول  21حـ ف
ـر� آن اســت ،بلکــه از حــروف بــزرگ و عالیــم نقطــه گــذاری نـ ی ز
ـر اســتفاده
میشــود (بــه یــاد داشــته باشــید ،فاصلــه و عالمــت ســوال از عالئــم هســتند) .شــما مــی توانیــد رمــز عبــارت گونــه را حـ تـی قــوی تــر کنیــد اگــر حــروف را بــا
ت
کاراک�هــای
اعــداد و یــا عالیــم جایگزیــن کنیــد ،مثــا جایگزیــن کــردن حــرف  aبــا نمــاد @ و یــا حــرف oبــا عــدد صفــر .اگــر وب ســایت یــا برنامــه ای تعــداد
ت
کاراک�هــای مجــاز را اســتفاده کنیــد.
عــددی کــه در رمــز میتوانیــد بــکار بب�یــد را محــدود میکنــد ،حداکـ ثـر تعــداد
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ر مــز عبــارت گو نه

استفاده از رمزهای عبارت گونه بصورت امن

همچنـ ی ن
ـ� بایــد دقــت کنیــد کــه چگونــه از رمزهــای عبــارت گونــه اســتفاده
میکنیــد .اســتفاده از یــک رمــز عبــارت گونــه کمــی نخواهــد کــرد اگــر
ت
کــی کننــد.
خرابکارهــا بتواننــد بــه راحــی آن را رسقــت و یــا پ
۱.حتمــا از رمزهــای عبــور مختلــف بــرای هــر حســاب و یــا دســتگاه خــود
اســتفاده کنیــد .بــه عنــوان مثــال ،هرگــز از همــان رمــز عبــوری کــه بــرای
کار و یــا حســاب بانــی خــود اســتفاده میکنیــد ،بــرای حســاب هــای
شــخیص خــود ،ماننــد فیــس بــوک ،یوتیوب و یــا توییـ تـر اســتفاده نکنید.
بــه ایــن ترتیــب ،اگــر یــی از حســاب هــای شــما هــک شــد ،حســاب هــای
دیگــر هنــوز در امــان هســتند .اگــر رمزهــای عبــور زیــادی بــرای بخاطــر
سـ پـردن داریــد (کــه بســیار معمــول اســت) ،بــه فکــر اســتفاده از یــک
برنامــه مدیریــت رمــز عبــور باشــید .ایــن برنامــه ای اســت کــه تمــام
رمزهــای عبــور شــما را بطــور امــن ذخـ یـره میکنــد .بــه ایــن ترتیــب تنهــا
رمــز عبــوری کــه شــما الزم اســت بــه یــاد داشــته باشــید ،رمــز عبــور
ورود بــه رایانــه و ایــن برنامــه مدیریــت رمــز عبــور مــی باشــد.

ت
اقداما�
اســتفاده از رمز عبارت گونه ییک از موثر ترین
اســت که شــما می توانید برای محافظت از هویت و
اطالعات خود بردارید.

۲.هرگــز رمــز عبــور خــود یــا تکنیــی کــه بــرای ایجــاد یــا انتخــاب آنهــا بــه
می�یــد را بــا کــی در میــان نگذاریــد ،از جملــه همــکاران خــود .بــه یــاد داشــته باشــید ،رمــز عبــور یــک راز اســت .اگــر کــس دیگــری مــی دانــد ،آن
کار ب
ت
عبــارت دیگــر امــن نیســت .اگــر شــما تصادفــا رمــز خــود را بــا شــخص دیگــری بــه اشــراک گذاشــتید ،و یــا فکــر میکنیــد کــه عبــارت عبــور شــما ممکــن
اســت بــه خطــر افتــاده باشــد و یــا بــه رسقــت رفتــه باشــد ،الزم اســت تــا آن را بالفاصلــه تغیـ یـر دهیــد.
۳.درســت ماننــد رمــز عبــور کلمــه ای ،از انتخــاب رمزهــای عبــارت گونــه متــداول و آنهــا� کــه بــه آسـ ن
ـا� قابــل حــدس زدن هســتند پب� ی ز
ه�یــد .بــه عنــوان
ی
ـو� نیســت از آن جهــت کــه شــناخته شــده اســت.
مثــال ،عبــارت « »Four score and seven years agoیــک رمــز عبــارت گونــه خـ ب
۴.از رایانــه هــای عمومــی ماننــد رایانــه هــای داخــل هتــل هــا و یــا کتابخانــه هــا بــرای ورود بــه حســاب کاری یــا بانــک اســتفاده نکنیــد .از آنجــا کــه هــر کــی
مــی توانــد از ایــن رایانــه هــا اســتفاده کنــد ،ممکــن اســت ایــن رایانــه هــا بــا برنامــه هــای مخــرب کــه تمــام کلیــد هــای تایــپ شــده را ثبــت میکنــد آلــوده
شــده باشــد .تنهــا بــا اســتفاده از رایانــه و یــا دســتگاه هــای تلفــن همــراه قابــل اعتمــاد بــه حســاب محــل کار خــود و یــا حســاب هــای بانــی وارد شــوید.
میگ�نــد کــه
ـایتها� باشــید کــه از شــما میخواهنــد بــه ســواالت شــخیص پاســخ دهیــد .ایــن ســوال هــا موقعــی مــورد اســتفاده قــرار ی
۵.مراقــب وب سـ ی
ن
شــما رمــز عبــور خــود را فرامــوش کــرده باشــید و نیــاز بــه بازنشــا� آن هســتید .مشــکل ایــن اســت کــه پاســخ بــه ایــن پرســش هــا اغلــب مــی توانــد در
ت
این�نــت ،و یــا حـ تـی در صفحــه فیــس بــوک شــما یافــت .حتمــا اگــر شــما بــه ســواالت شــخیص پاســخ میدهیــد ،تنهــا جوابهـ یـا� را انتخــاب کنیــد کــه در
گ
دسـ تـرس عمــوم نیســت و یــا اطالعــات ســاخت� اســتفاده کنیــد .نــرم افزارهــای مدیریــت رمــز عبــور مــی توانــد در ایــن انتخــاب و ذخـ یـره ایــن پاســخها
بــه شــما کمــک کننــد.
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ر مــز عبــارت گو نه
۶.بســیاری از حســاب هــای آنالیــن خدمـ ت
ـا� بــه نــام احــراز هویــت دو عامــی یــا دو مرحلــه ای ارائــه میکننــد .در ایــن حالــت شــما نیــاز بــه بیــش از فقــط
رمــز عبــور بــرای ورود هســتید ،مثــا رمــز عبــور بــه گـ ش
ـو� هــای هوشــمند شــما فرســتاده میشــود .ایــن گزینــه بســیار امــن تــر از رمــز عبــارت گونــه تنهــا
اســت .در صــورت امــکان ،همیشــه از ایــن روشــهای قــوی تــر احــراز هویــت اســتفاده کنیــد.
۷.دســتگاه هــای موبایــل ،اغلــب نیــاز بــه  PINبــرای محافظــت از دسـ تـریس بــه آنهــا اســت .بــه یــاد داشــته باشــید  PINچـ ی ز
ـری بیــش از رمــز عبــور نیســت.
هرچــه  PINطـ ن
ـوال� تــر باشــد ،امــن تــر اســت .بســیاری از دســتگاه هــای تلفــن همــراه بــه شــما اجــازه تغیـ یـر شــماره  PINبــه رمــز عبــارت گونــه واقعــی
را میدهنــد.
حسا� استفاده نمیکنید ،حتما آن را ببندید ،حذف و یا یغ� فعال کنید.
۸.در نهایت ،اگر شما دیگر از ب

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.
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