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•احراز هویت دوعامیل چیست
•و چگونه کار میکند

مقدمه

صفحه ورود خود را قفل کنید

قســمت مهــم حفاظــت از اطالعـ ت
ـا� مثــل ایمیــل ،رســانه هــای اجتماعــی یــا
حســابهای آنالیــن بانــی شــما ،فراینــدی اســت بنــام احــراز هویــت کــه اثبــات
میکنــد کــی کــه میخواهــد وارد حســاب آنالیــن شــود ،چــه کــی هســت.

رسدب� مهمان
ی

تیفانــی اســکوینیک( )Tiffany Schoenikeبــا شناســه ()@staysafeonline
مدیــر تبلیغــات و فرهنــگ ســازی در موسســه اتحــاد ملــی امنیت ســایبری
( )National Cyber Security Allianceمیباشــد .در ســال  2016خانــم
اســکوینیک بــه منظــور توســعه و اجــرای کمپینــی بــا عنــوان صفحــه ورود
خــود را قفــل کــن کــه بخشــی از برنامــه ))STOP. THINK. CONNECT
اســت بــا کاخ ســفید ،دولــت و صنایــع همــکاری میکــرد.

ممکــن اســت ندانیــد ویل ســه روش مختلــف بــرای اثبــات اینکــه شــما چــه کیس
ـ�ی کــه شــما میدانیــد – مثــل رمــز عبــور ،چـ ی ز
هســتید وجــود دارد :چـ ی ز
ـ�ی کــه
گ
داریــد – مثــل گواهینامــه راننــد� ،و آنچــه شــما هســتید (مشــخصات زیســت
شــنایس شــما) بخـ شـی از شــما – مثــل اثــر انگشــت .هــر یــک از ایــن روش هــا دارای مزایــا و معایـ بـی اســت .معمــول تریــن روش احــراز هویــت ،اســتفاده از
رمزعبــور اســت ،چـ ی ز
ـ�ی کــه شــما میدانیــد .متاســفانه اســتفاده از فقــط رمــز عبــور بــه عنــوان تنهــا راه اثبــات هویــت ،روز بــه روز نــا امــن تــر میشــود .در ایــن

ـها� کــه احــراز هویــت دو عامــی نامیــده میشــوند ،از خــود محافظــت کــرده و صفحــه
ب
خ�نامــه بــه شــما خواهیــم آموخــت تــا چگونــه بــا اســتفاده از روشـ ی
ورود خــود را قفــل کنیــد .

رمزهای عبور دیگر به تنها� ف
کا� نیستند
ی

رمزهــای عبــور نوعــی احــراز هویــت کاربــر بــر مبنــای آنچــه کــه شــما میدانیــد اســت .در صورتیکــه کــی رمــز عبــور شــما بدســت بیــاورد و یــا آن را حــدس
بزنــد ،خواهــد توانســت خــود را جــای شــما معـ ف
ـر� کــرده و بــه تمامــی اطالعــات شــما دسـ تـریس پیــدا کنــد .یــی از ت
مهم�یــن دالیــل هــک شــدن اکانــت هــا

اســتفاده از رمــز هــای عبــوری اســت کــه قابــل حــدس هســتند .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل اســت کــه شــما توصیــه میشــود کــه از گــذرواژه هــای عبارتگونــه (رمــز عبــوری
ـ� چنــد کلمــه ســاخته میشــوند) اســتفاده کنیــد کــه حــدس زدن آن بــرای دیگــران ســخت اســت ،همچنـ ی ن
کــه از کنــار هــم گذاشـ ت ن
ـ� بــرای هــر یــک از حســابهای
عل�غــم توجــه بــه پیشــنهادات فــوق بــاز هــم
کاربــری خــود رمزهــای عبــور متفــاوت داشــته باشــید و رمزعبــور خــود را بــا دیگــران بــه اشـ تـراک نگذاریــد .ی
رمزهــای عبــور شــما موثــر نیســتند .خوشــبختانه راهــکار رسیــع و ســاده ای بــرای کنـ تـرل و محافطــت از اطالعــات شــخیص شــما وجــود دارد و آن اســتفاده

از احــراز هویــت دوعامــی اســت.
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احراز هویت دو عامیل چیست؟

احــراز هویــت دو عامــی (گاهــا تاییــد دو عامــی و یــا احــراز هویــت
چنــد عامــی و یــا  2FAی ز
نــ� نامیــده میشــود) بســیار قــوی تــر از اســتفاده
تنهــا� اســت .ایــن راه حــل بــا فراهــم کــردن دو روش
از رمزعبــور بــه ی
ثابــت میکنــد شــما همــان شــخیص هســتید کــه اعــام میکنیــد .بــرای مثــال
میتــوان بــه اســتفاده از کارت بانــی در  ATMاشــاره کــرد .زمانیکــه شــما از
دســتگاه  ATMپــول دریافــت میکنیــد ،در واقــع از مکانـ ی ز
ـ�م احــراز هویــت

دو عامــی اســتفاده کــرده ایــد .بــرای دریافــت پــول نقــد شــما دو چـ ی ز
ـ� الزم
داریــد ،کارت بانــی خــود (چـ ی ز
ـ�ی کــه داریــد) و رمــز کارت بانــی (چـ ی ز
ـ�ی کــه

میدانیــد) .اگــر کارت بانــی شــما گــم و یــا دزدیــده شــود کــی بــدون داشـ ت ن
ـ�

رمــز کارت شــما قــادر بــه برداشــت پــول از حســاب شــما نخواهــد بــود.
سـ ی ن
ـارق� بــرای دریافــت پــول از حســاب شــما میبایســت هــم رمــز شــما را

اگر امکان استفاده از احراز هویت دو عامیل هست،
صفحات ورود خود را اینگونه قفل کنید ،این کار ییک
از ت
قوی�ین گام ها برای حفاظت از خودتان در محیط
های آنالین خواهد بود.

داشــته باشــد و هــم کارت بانــی شــما را .احــراز هویــت دو عامــی نـ ی ز
ـ� از
همـ ی ن
ـ� مفاهیــم اســتفاده میکنــد.

چگونه کار میکند؟

احــراز هویــت دوعامــی در بســیاری از ســایت هــا ،ایمیــل هــا ،شــبکه هــای اجتماعــی و بانکهــای بــزرگ اســتفاده میشــود .عــاوه بــر ایــن بســیاری از ایــن
ســایتها دســتورالعمل هــای ســاده و گام بــه گام را بــرای راه انــدازی احــراز هویــت دو عامــی را ارائــه میدهنــد (بــرای اطالعــات بیشـ تـر بــه بخــش منابــع

خ�نامــه مراجعــه کنیــد) .زمانیکــه ایــن قابلیــت را فعــال میکنیــد انتظــار داریــد عملکــرد آن بــه ایــن شــکل باشــد .ابتــدا ،بــه حســاب خــود بــا
در پایــان ایــن ب
اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور کــه از قبــل داشــتید ،وارد میشــوید .ایــن مرحلــه بخــش اول از دو عامــی اســت کــه بــرای ورود نیــاز داریــد – چـ ی ز
ـ�ی
کــه میدانیــد .ســپس یــک کــد منحــر بــه فــرد را کــه غالبــا بصــورت پیــام کوتــاه بــه تلفــن هوشــمند شــما ارســال میشــود را دریافــت خواهیــد کــرد .در آخــر
ایــن کــد را بــر روی صفحــه ورودی وارد میکنیــد .ایــن بخــش نـ ی ز
ـ� عامــل دوم از ایــن احــراز هویــت اســت – شــما میبایســت تلفــن خــود را بــرای دریافــت ایــن

ـای�ی رمــز عبــور شــما را بدســت
کــد در دسـ تـرس داشــته باشــید .بــه ایــن ترتیــب حســاب کاربــری شــما بطــور کامــل قفــل شــده اســت .حـ تـی اگــر مجرمــان سـ ب
بیاورنــد نخواهنــد توانســت بــه حســاب کاربــری شــما وارد شــوند مگــر اینکــه موبایــل شــما را هــم داشــته باشــند.
بجــای دریافــت کــد خــاص از طریــق پیــام کوتــاه ،میتوانیــد برنامــه مخصــوص احــراز هویــت را بــر روی تلفــن هوشــمند خــود نصــب کنیــد .ایــن برنامــه
موبایــل هــر زمــان کــه بخواهیــد بــه حســاب کاربــری خــود وارد شــوید بــرای شــما کــد منحــر بــه فــرد تولیــد میکنــد .مزیــت اســتفاده از برنامــه موبایــل
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امنیــت باالتــر آن نســبت بــه ارســال کــد از طریــق پیامــک اســت .عــاوه بــر ایــن اســتفاده از برنامــه موبایــل بــه ایــن دلیــل کــه نیــازی بــه ارتبــاط بــا ش�کــت هــای
ارائــه دهنــده رسویــس تلفــن همــراه نــدارد ،راحــت تــر نـ ی ز
ـ� هســت .ایــن برنامــه دائمــا در حــال تولیــد کــد هــای منحــر بفــرد جدیــد اســت تــا بــرای ورود
بــه حســاب کاربــری اســتفاده شــود.
ـاال� باعــث افزایــش امنیــت اطالعــات شــخیص
درحالیکــه بــه نظــر یم�ســد اســتفاده از احــراز هویــت دوعامــی کار شــما را بیشـ تـر خواهــد کــرد ویل در حــد بـ ی
شــما نـ ی ز
ـ� خواهــد شــد .منتظــر نباشــید تــا حســاب شــما هــک شــود و بعــد بــه فکــر امــن کــردن آن بیافتیــد .بــا فعــال کــردن احــراز هویــت دو عامــی صفحــه
ورود خــود را بــرای حســاب هــای بانــی ،ایمیــل و رســانه هــای اجتماعــی امــن کنیــد و از اینکــه امنیــت باالتــری بدســت اوردیــد لــذت بب�یــد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHت
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،ت
دســریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
مشــرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :

پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :
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