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مقدمه

گذرعبارات

گــذرواژه هــا تقریبــا هــر روز بــرای دسـ تـریس بــه ایمیــل ،بانکــداری آنالیــن،
خریــد کاال و حـ تـی دسـ تـریس بــه موبایــل توســط همــه مــورد اســتفاده قــرار

عــ� حــال گــذرواژه یــی از ت
میگــرد .در ی ن
مهم�یــن نقــاط ضعــف شــما بــه
ی
حســاب مــی آیــد .اگــر کــی بــه گــذرواژه شــما دسـ تـریس داشــته باشــد و یــا
بتوانــد آن را حــدس بزنــد ،میتوانــد بــه حســاب شــما دسـ تـریس پیــدا کــرده

رسدب� مهمان
ی

خانــم ( My-Ngoc Nguyenبــا تلفــظ  ) Me-Nop Wynnمــدرس
رســمی SANSو مدیــر و مشــاور راهــکار هــای امــن در حــوزه
 ITاســت .وی بــا بیــش از  14ســال تجربــه ،دارای مــدارک
تخصصــی بــاال در توســعه ،رشــد و مدیریــت برنامــه هــای
امنیــت ســایبری بــرای صنایــع مختلــف میباشــد .آدرس توییتــر
وی  @MenopNو در لینکدیــن My-Ngoc «Menop» Nguyen

و پــول شــما را جابجــا کنــد ،ایمیــل شــما را بخوانــد و یــا هویــت شــما را بــه
رسقــت بـ بـرد .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل اســت کــه گــذرواژه هــای قــوی از ض�وریــات
حفاظــت از خــود محســوب میشــود .امــا ،معمــوال وارد کــردن گــذر واژه هــا و بــه خاطــر سـ پـردن آن ســخت اســت و عمومــا بــرای افــراد گیــج کننــده اســت.
گ
در ایــن مقالــه یــاد خواهیــد گرفــت کــه چگونــه گــذر واژه هــای قــوی درســت کنیــد کــه بــه راحـ تـی قابــل حفــظ کــردن بــوده و بــه ســاد� نوشــته میشــوند – کــه
اصطالحــا بــه آنهــا گذرعبــارات(  ) passphrasesگفتــه میشــود.

گذرعبارات

ـای�ی روشــهای پیچیــده و موثــر ،بــرای یافـ ت ن
ـ� و حــدس زدن اتوماتیــک ()brute force
چالـ شـی کــه همــه مــا بــا آن روبــرو هســتیم ایــن اســت کــه هکرهــای سـ ب
گــذرواژه هــا را توســعه داده انــد .ایــن بــه ایــن معـ نـی اســت کــه اگــر گــذرواژه هــای شــما ضعیــف و قابــل حــدس زدن باشــند ،هکرهــا میتواننــد بــه راحـ تـی
آنهــا را بدســت بیاورنــد .یــک قــدم مهــم بــرای حفاظــت از خــود ،اســتفاده از گــذرواژه هــای قــوی اســت .معمــوال ایــن کار بــا درســت کــردن گــذرواژه هــای
پیچیــده انجــام مــی شــد ویل بــه خاطــر سـ پـردن ایــن گــذرواژه هــا کاری ســخت و پیچیــده بــوده و وارد کــردن آن نـ ی ز
ـر دشــوار اســت .هرچقــدر گذرعبــارات

شــما حــروف بیشـ تـری داشــته باشــد قــوی تــر اســت .از مزایــای اســتفاده از گذرعبــارت ایــن اســت کــه بــه راحـ تـی قابــل حفــظ کــردن و تایــپ کــردن هســتند و
هــک کــردن آنهــا نـ ی ز
ـر دشــوارتر اســت .گذرعبــارات  Sustain-Easily-Imprisonو Time for tea at 1:23دو مثــال متفــاوت از ایــن دســت هســتند.
چـ ی ز
ـری کــه اســتفاده از گذرعبــارات را خیــی قــوی میکنــد عــاوه بــر طــول آنهــا ،اســتفاده از حــروف بــزرگ انگلیــی و عالئــم اســت ( بــه فاصلــه و نقطــه
گــذاری و عالئــم در دو مثــال بــاال دقــت کنیــد) .در ضمــن ایــن گــذرواژه هــا هــم بــه راحـ تـی قابــل حفــظ کــردن و تایــپ کــردن هســتند .شــما میتوانیــد
گذرعبــارات خــود را بــا جایگزیـ نـی حــروف بــا اعــداد یــا عالئــم قــوی تــر هــم بکنیــد ،بعنــوان مثــال میتوانیــد حــرف  aرا بــا @ و یــا حــرف  oرا بــا عــدد
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گذرعبارات
صفــر جایگزیــن کنیــد .در صورتیکــه وب ســایت یــا برنامــه ای در اســتفاده از
ت
کاراک�هــای قابــل اســتفاده در گــذرواژه محدودیــت ایجــاد میکنــد،
تعــداد

حداکـ ثـر کاراکـ تـر هــای مجــاز را اســتفاده کنیــد.

استفاده امن از گذرعبارات

در نحــوه اســتفاده از گذرعبــارات هــم میبایســت دقــت کنیــد .اگــر هکــری
گ
بتوانــد بــه ســاد� گذرعبــارت را بــدزدد و یــا کـ پـی کنــد ،اســتفاده از آن بــه
شــما کمــی نخواهــد کــرد.
۱.بــرای هــر حســاب و یــا هــر دســتگاه خــود گذرعبــارت متفـ ت
ـاو� ایجــاد و
از آن اســتفاده کنیــد .بعنــوان مثــال هرگــز از گذرعبــارت یکســان بــرای
حســاب کاری و حســاب بانــی خــود اســتفاده نکنیــد ،بــرای حســابهای
شــخیص خــود نظـ یـر فیــس بــوک ،یوتیــوب و یــا توییـ تـر اســتفاده نکنید.

استفاده از گذرعبارات روش آسان تری برای ایجاد و به
س�دن گذرواژه های قوی است.
خاطر پ

در ایــن صــورت اگــر یــی از حســابهای شــما هــک شــد ،حســابهای دیگر
شــما همچنــان امــن خواهنــد بــود .اگــر گذرعبــارات زیــادی داریــد کــه
مجبــور بــه حفــظ کــردن آنهــا هســتید ( کــه بســیار معمــول اســت) ،بــه فکــر اســتفاده از یــک برنامــه مدیریــت گــذرواژه باشــید .مدیریــت گــذرواژه برنامــه
ای اســت کــه تمــام گذرعبــارات شــما را بطــور امــن ذخـ یـره میکنــد .بــه ایــن ترتیــب تنهــا گذرعبـ ت
ـار� کــه نیــاز اســت بــه خاطــر بســپارید ،گذرعبــارت ورود
بــه رایانــه و برنامــه مذکــور اســت.

۲.هرگــز گذرعبــارات خــود و یــا روش ایجــاد آنهــا را بــا هیــچ کــس از جملــه همــکاران و یــا رسپرســت خــود در میــان نگذاریــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه
گذرعبــارت یــک راز اســت ،اگــر شــخص دیگــری آن را بدانــد آن گذرعبــارت دیگــر امــن نیســت .اگــر بطــور اتفـ ق
ـا� گذرعبــارت خــود را بــا شــخص دیگــری
بــه اشـ تـراک گذاشــتید و یــا فکــر میکنیــد کــه گذرعبــارت شــما ممکــن اســت بــه رسقــت رفتــه باشــد ،بالفاصلــه آن را تغیـ یـر دهیــد .تنهــا یــک اســتثنا بــرای
اشـ تـراک گذاشـ ت ن
ـ� گذرعبــارات شــخیص شــما وجــود دارد و آن هــم در صــورت اضطــرار بــا عضــوی از خانــواده کــه بســیار قابــل اعتمــاد اســت.
۳.از رایانــه هــای عمومــی ماننــد رایانــه هتــل هــا و یــا ف
کا� نــت هــا بــرای ورود بــه حســاب کاربــری خــود اســتفاده نکنیــد.از آنجاییکــه هــر کــی میتوانــد از
ایــن رایانــه هــا اســتفاده کنــد ،ممکــن اســت آلــوده بــوده و تمــام کلیدهــای زده شــده شــما را ثبــت کنــد .بــرای وارد شــدن بــه حســاب کاربــری خــود تنهــا

از رایانــه هــای قابــل اعتمــاد و یــا تلفــن همــراه خــود اســتفاده کنیــد.

۴.مراقــب وب ســایت هــا� کــه از شــما میخواهنــد بــه ســواالت شــخیص پاســخ دهیــد ،باشــید .ایــن ســوالها زمـ ن
میگ�نــد کــه شــما
ـا� مــورد اســتفاده قــرار ی
ی
گــذرواژه خــود را فرامــوش کــرده باشــید و نیــاز بــه بازیـ بـا� آن داریــد .مشــکل ایــن اســت کــه پاســخ مربــوط بــه اغلــب ایــن پرســش هــا را میتــوان در
ت
این�نــت و یــا حـ تـی در صفحــه فیــس بــوک شــما یافــت .حتمــا اگــر بــه ســواالت شــخیص پاســخ میدهیــد ،تنهــا جوابهـ یـا� را اســتفاده کنیــد کــه در دسـ تـرس
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گذرعبارات
گ
عمــوم نیســت و یــا از اطالعــات ســاخت� اســتفاده کنیــد .گزینــه دیگــر اســتفاده از نــرم افــزار مدیریــت گــذرواژه اســت ،بســیاری از آنهــا امــکان ذخـ یـره
ســازی امــن اطالعــات اضـ ف
ـا� را هــم بــه شــما مــی دهنــد.

۵.بســیاری از حســابهای آنالیــن خدمـ ت
ـا� بــه نــام احــراز هویــت دوعامــی ارائــه میدهنــد در ایــن حالــت شــما نیــاز بــه بیــش از فقــط یــک گــذرواژه بــرای
عبــور هســتید ،مثــا کــد عبــور کــه بــه گـ ش
ـو� هوشــمند شــما ارســال میشــود .ایــن گزینــه بســیار امــن تــر از گذرعبــارت تنهــا اســت .در صــورت امــکان،
همیشــه از ایــن روشــهای قــوی تــر بــرای احــراز هویــت اســتفاده کنیــد.
۶.بــرای حفاظــت از دسـ تـریس بــه دســتگاه هــای موبایــل ،اغلــب نیــاز بــه وارد کــردن  PINاســت .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه چـ ی ز
ـری بیــش از گــذرواژه
نیســت.هرچه  PINطـ ت
ـوال� تــر باشــد ،امــن تــر است.بســیاری از دســتگاه هــای تلفــن همــراه بــه شــما اجــازه تغیـ یـر شــماره  PINبــه یــک گذرعبــارت واقعــی
و یــا اســتفاده از اســتفاده از ت
بیوم�یــک نظـ یـر اثــر انگشــت را میدهنــد

۷.اگر از حساب کاربری دارید که دیگر استفاده نمیکنید ،حتما آن را ببندید ،یا حذف یا یغ� فعال کنید.

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
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
بیشــر بدانیــد.
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 :

منابع

مدیریت گذرواژه					:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#october2015

				
احراز هویت دو عامیل:
				
ورود خود را قفل کنید:
سای�ی:
 - SANS SEC301دوره  5روزه اصول امنیت ب

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#september2015
https://lockdownyourlogin.com
https://sans.org/sec301

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy Click, Cheryl Conley :
ت
هدای�
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل ،مجید
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