
نکته براي امن ساختن رمزهاي عبور10

  

خطرساز بوده اند و خواهند بود. براي اینکه بتوانید شانس هکرها در زمینه نفوذ به حساب هاي آنالین خود را کاهش رمزهاي عبور ضعیف همیشه 

کاراکتر دارد و شامل حروف انگلیسی کوچک و بزرگ، اعداد، و  11دهید ابتدا باید بدانید که یک رمز عبور خوب، چیسـت. رمز عبور قوي حداقل  

  کاراکتر یا کمتر طول دارد و فقط از حروف کوچک تشکیل شده. 8ت. اما در آن سو، یک رمز عبور ضعیف ) اس&کاراکترهاي خاص (مثل 

ــریع بتوان  ــته هکرها با یک کامپیوتر فوق س د در هر نبراي اینکه ایده اي از تفاوت بین این دو در زمینه امنیتی پیدا کنید، با فرض اینکه دار و دس

  زدن رمز شما کنند، این وضعیت ها را خواهیم داشت. میلیارد تالش براي حدس 100ثانیه 

.شودمیکشفثانیه1درشده،تشکیلتصادفیوکوچکحرف6ازکهکوتاهرمزي•

.شودمیهویداساعت11درتصادفی،حرف) بیشتریا(11ازمتشکلطوالنیعبوررمز•

و نیم سال کشف می شود. 2درتصادفی،بزرگوکوچکحروفازمتشکلحرفی11عبوررمز•

  .شودمیکشفسال500درخاص،کاراکترهايواعدادبزرگ،وکوچکحروفازمتشکلکاراکتر11باطوالنیعبوررمز•

  نکته براي انتخاب و استفاده از رمزهاي امن را براي تان می آوریم: 10با در نظر داشتن موارد فوق، 

کار نبرید. بسیاري افراد از نام سگ یا فرزندشان استفاده می کنند ولی اگر هکرها شما را بشناسند و یا  اطالعات خصـوصی را به عنوان رمز به -1

  از فیسبوك به اطالعات شما پی ببرند، کارتان ساخته است.

را منتشر کرده.  رمز رایج که هکرها همیشه امتحان شان می کنند 50فهرستی از  Sophosاز رمزهاي رایج اسـتفاده نکنید. شـرکت امنیتی   -2

  هستند.” qwerty“و ” password“کلمه،″123456“رایج ترین آنها شامل 

ــتفاده می کنند که می توانند  -3 ــه از نرم افزارهایی اس ــتفاده نکنید. زیرا هکرها همیش ــنري می یابید اس هیچ کلمه تکی یا جفتی را که در دیکش

) نیز استفاده pa55word(مثال  Sبه جاي  5معادل هاي ظاهري مسـخره اي مثل  کلمات موجود در دیکشـنري ها را تسـت کنند. همچنین از   

  نکنید. تفاوت هاي دیگري ایجاد کنید که هکرها و نرم افزارهاي شان قادر به پیش بینی آنها نباشند.

کاراکتر  15ت می گوید حدقل که یک سازمان تحقیقات امنیتی اس SANSرقمی باید کافی باشـد ولی انستیتو   12یا  11اسـتفاده از رمزهاي  -4

  استفاده کنید.



از دریاي حروف و کاراکترها بیشترین استفاده را کنید، یعنی حروف بزرگ، حروف کوچک، اعداد و کارکترهاي خاص، همگی را به کار بگیرید. -5

هاي گوگل، حتی امکان استفاده از فاصله البته برخی سـایت ها امکان استفاده از کاراکترها را نمی دهند ولی سایت هاي مهمی مثل زیرمجموعه  

  بین حروف را هم به شما خواهند داد.

راه ”. WhoDaresWins“یک راه براي سـاختن رمزي بلند که یادآوري آن هم آسـان باشـد، به کار گرفتن عبارت هاي کامل است مثل    -6

که حرفی کوچک، حرف بعدي بزرگ و به همین شکل الی دیگر اسـتفاده از حروف اول یک عبارت قابل حفظ کردن و بلند است به این صورت  

  آخر، تمام حروف اول آن عبارت استفاده شوند.

ــاختید، می توانید براي امن تر کردن آن از یک قطعه چند حرفی مثل  -7 ــتفاده کنید. مثال  M&Sیا  B52وقتی یـک رمز بلند و پیچیده سـ اسـ

WhoDaresWins  تبدیل شود بهWhoDaresWinsB52.  

ییر دادن رمزها معموال به سـردرگمی می انجامد، به خاطر سـپردن رمزهاي جدید سخت است و آدم را از تغییر منصرف می کند. ولی این،   تغ -8

تغییري اسـت که تا حدي ضـرورت دارد. یک راه براي سـاده سـازي آن این است که به انتهاي رمز فعلی عدد مربوط به سال جاري (میالدي یا     

  نید.شمسی) را اضافه ک

اســـتفاده کنید. اینها با کدگذاري و ذخیره رمز شـــما در محلی  RoboFormیا  LastPassاگر رمزهاي زیادي دارید، از برنامه هایی نظیر -9

 امن، و وارد کردن خودکار رمزها در صـفحات وب، از زحمت شما می کاهند. با این حال براي خود این برنامه ها نیاز به یک رمز اصلی هست که 

  ي آن دیگر چاره اي جز به خاطر سپاري ندارید.برا

به محک  Gibson Researchبراي اینکه از میزان امن بودن یک رمز اطالع حاصــل کنید، می توانید آن را در صــفحه تســتی نظیر   -10

آلوده شده باشد آن وقت هکر نا به کار می تواند تمام رمزهایی  keyloggerبگذارید. ولی به خاطر داشته باشید که اگر کامپیوتر شما توسط یک 

اي هرا که وارد می کنید در اختیار داشته باشد، و فرقی نمی کند آنها چقدر امن باشند. به همین دلیل مهم است که رمزهاي مختلفی براي سایت 

  مختلف به کار ببرید.


