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مقدمه

برنامه های مدیریت رمزعبور
رسدب� مهمان
ی

یــی از ت
مهم�یــن قدمهـ یـا� کــه هــر فــرد نیــاز اســت تــا بــرای محافظــت از
کریــس کریستانســون مشــاور امنیــت اطالعــات در کالیفرنیــا ،بــا
خــود در فضــای آنالیــن بــردارد اســتفاده از رمزعبــور قــوی و منحــر بفــرد
 20ســال ســابقه بــا تعــداد بســیاری مــدارک فنــی میباشــد .وی
بــرای هریــک از حســابها و ابزارهــای خــود اســت .متاســفانه ،بخاطــر سـ پـردن
در بســیاری از کنفرانــس هــا ســخنرانی کــرده و در بســیاری از
غــر ممکــن
همــه رمزعبــور هــا بــرای حســابهای کاربــری مختلــف امــری ی
مقــاالت صنعتــی مشــارکت داشــته اســت .کریــس از طریــق
اســت .بــه همـ ی ن
ســایت  https://ismellpackets.comو  @cchristiansonقابــل
ـ� دلیــل اســت کــه بســیاری از افــراد بارهــا و بارهــا از رمــز
دســترس اســت.
عبــوری یکســان اســتفاده میکننــد .متاســفانه اســتفاده پیـ پـا� از یــک رمزعبــور
بــرای حســابهای کاربــری مختلــف بســیار خطرنــاک اســت بــه ایــن دلیــل کــه
بــه محــض اینکــه کــی رمزعبــور شــما را بدســت آورد قــادر خواهــد بــود کــه بــه تمــام حســابهای کاربــری شــما دســت پیــدا کنــد .یــک راه حــل ســاده بــرای
حــل ایــن مشــکل اســتفاده از ابــزار هــای مدیریــت رمزعبــور اســت کــه گاهــا  ( password vaultمحــی امــن بــرای نگهــداری رمزعبــور) نـ ی ز
ـ� اطــاق میشــود.
ایــن ابزارهــا برنامــه هـ یـا� هســتند کــه بصــورت امــن تمامــی رمــز عبورهــای شــما را ذخـ یـره کــرده و بــا اســتفاده از آن میتوانیــد بــرای هــر حســاب کاربــری یــک
رمــز عبــور متفــاوت داشــته باشــید .بــا اســتفاده از برنامــه هــای مدیریــت رمزعبــور بجــای اینکــه تمامــی رمــز عبــور خــود را بخاطــر بســپارید ،کافیســت تنهــا
رمــز عبــور اصــی ورود بــه برنامــه مدیریــت رمــز عبــور را حفــظ کنیــد.

برنامه مدیریت رمز عبور چگونه کار میکند

کارکــرد برنامــه مدیریــت رمــز عبــور ذخـ یـره کــردن تمامــی رمزعبورهــا در یــک پایــگاه داده( )databaseاســت کــه گاه بــه آن صنــدوق امــن ( )vaultاطــاق
میشــود .ایــن ابــزار محتــوای  vaultرا رمزنــگاری کــرده و از آن بــا رمــز عبــوری کــه فقــط شــما میدانیــد محافظــت میکنــد .زمانیکــه بخواهیــد بــا اســتفاده
از رمــز عبــور خــود بــرای ورود بــه ایمیــل و یــا حســاب بانــی خــود اســتفاده کنیــد ،بــه آسـ ن
ـا� رمزعبــور برنامــه مدیریــت رمــز عبــور را وارد کــرده و قفــل
(vaultمحــل امــن نگهــداری رمزعبــور) را بــاز میکنیــد .در بســیاری از مــوارد برنامــه مدیریــت رمزعبــور بصــورت خــودکار رمــز عبــور را گرفتــه و شــما را وارد
ســایت مربوطــه میکنــد .بــه ایــن ترتیــب شــما میتوانیــد صدهــا رمزعبــور مختلــف داشــته باشــید و هرگــز نیــاز بــه حفــظ کــردن آنهــا نداشــته باشــید.
بعـ ضـی از برنامــه هــای مدیریــت رمزعبــور محتویــات  vaultرا بــر روی کامپیوتــر یــا موبایــل شــما ذخـ یـره میکننــد و برخــی دیگــر بــر روی ابــر( .)cloudعــاوه
بــر ایــن ،بســیاری از برنامــه هــای مدیریــت رمــز عبــور ایــن قابلیــت را دارنــد تــا بــه صــورت خــودکار محتویــات  vaultرا بــر روی دســتگاه هـ یـا� کــه از طــرف
شــما مجــاز شــناخته شــده انــد بروزرسـ ن
ـا� کننــد .بــه ایــن ترتیــب اگــر شــما رمزعبــوری را بــر روی لــب تــاپ خــود تغیـ یـر داده باشــد ،آن تغیـ یـرات بــر روی
کلیــه دســتگاه هــای مجــاز بــه روز خواهــد شــد .رصف نظــر از اینکــه اطالعــات رمزعبــور در چــه جـ یـا� ذخـ یـره شــده باشــند ،الزم اســت برنامــه مدیریــت
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رمزعبــور را بــر روی ســخت افــزاری کــه میخواهیــد از ایــن ابــزار اســتفاده
کنیــد نصــب کنیــد.
در زمــان تنظیــم برنامــه مدیریــت رمزعبــور بــرای بــار اول ،میبایســت
کلیــه رمــز عبــور هــا را بصــورت دسـ تـی وارد کــرد .پــس از آن ،هنگامــی
ن
بروزرســا�
کــه شــما در حــال ثبــت یــک حســاب کاربــری جدیــد و یــا
رمــز عبورهــای یــک حســاب موجــود هســتید ،برنامــه مذکــور بصــورت
ن
بروزرســا� میکنــد .ایــن کار بــه ایــن دلیــل
خــودکار محتویــات  vaultرا
امــکان پذیــر اســت کــه ایــن برنامــه هــا بصــورت یکپارچــه بــا مرورگرهــا
در ارتبــاط هســتند .ایــن ارتبــاط بــه شــخص اجــازه میدهــد تــا بصــورت
خــودکار بــه وب ســایتها وارد شــوند.

برنامه های مدیریت رمز عبور ش
ذخ�ه
رو� ساده برای ی
سازی و استفاده امن از رمز عبور های مختلف است.

بســیار مهــم اســت کــه رمزعبــور اصــی کــه بــرای محافظــت از محتویــات
غــر قابــل
برنامــه مدیریــت رمــز عبــور اســتفاده میکنیــد بســیار قــوی و ی
حــدس زدن باشــد .پیشــنهاد مــا اســتفاده از عبــارت عبــور(،)passphrase
بعنــوان یــی از قــوی تریــن روش هــای تعیـ ی ن
ـ� رمــز عبــور ،بــرای رمزعبــور
اصــی اســت .اگــر برنامــه شــما از روش هــای احــراز هویــت دوعامــی
پشـ ن
ـتیبا� میکنــد از آن بــرای اســتفاده از رمزعبــور اصــی اســتفاده کنیــد .در انتهــا حتمــا رمــز عبــور اصــی خــود را بــه خاطــر بســپارید .در صورتیکــه آن را
فرامــوش کنیــد ،هرگــز قــادر نخواهیــد بــود بــه ســایر رمــز عبــور هــای خــود دسـ تـریس پیــدا کنیــد.

نحوه انتخاب یک برنامه مدیریت رمزعبور

برنامــه هــای بســیاری بــرای مدیریــت رمــز عبــور وجــود دارد .در بخــش منابــع لینــی قــرار دادیــم کــه میتوانیــد ایــن برنامــه هــا را مــرور کنیــد .در عـ ی ن
ـ� حــال
زمانیکــه در حــال پیــدا کــردن ت
به�یــن برنامــه هســتید ،نــکات ذیــل را بــه خاطــر بســپارید:
•کار بــا برنامــه مدیریــت رمــز عبــور بایــد بــرای شــما آســان باشــد .اگــر برنامــه ای پیــدا کردیــد کــه کار بــا آن پیچیــده اســت از آن رصف نظــر کنیــد و
راه حــی بیابیــد کــه بــا تخصــص و تجربــه شــما مناســبت داشــته باشــد.
•مدیریــت رمــز عبــور میبایســت بــر روی کلیــه وســایل ت
الک�ونیــی (رایانــه و موبایــل و تبلــت) کــه رمزعبــور بــر روی آنهــا اســتفاده میشــوند کار کنــد.
ـا� بــر روی کلیــه دســتگاه هــای شــما بروزرسـ ن
ایــن برنامــه میبایســت بــه آسـ ن
ـا� شــود.
•همیشــه از برنامــه هــای قابــل اعتمــاد و معــروف اســتفاده کنیــد .از برنامــه هــا� کــه بــرای مــدت طـ ن
ـوال� در ایــن حــوزه نبودنــد و یــا بازخــورد
ی
ـای�ی میتواننــد برنامــه هــای مدیریــت رمــز عبــوری بنویســند کــه اطالعــات شــما را بدزدنــد.
کمـ تـری از کاربــران دارنــد اســتفاده نکنیــد .مجرمــان سـ ب
ـ� کسـ ن
همچنـ ی ن
ـا� کــه ادعــا میکننــد کــه راهــکار رمزنــگاری را خودشــان ایجــاد کردنــد بســیار مشــکوک باشــید.
•از برنامــه هــای مدیریــت رمــز عبــوری کــه ادعــا میکننــد میتواننــد رمــز عبــور اصــی را بازیـ بـا� کننــد اســتفاده نکنیــد .ایــن بــه ایــن معناســت کــه آنهــا
رمــز عبــور اصــی شــما را میداننــد.
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•از برنامــه ای اســتفاده کنیــد کــه فروشــنده آن بطــور مرتــب برنامــه را بروزرسـ ن
ـا� میکنــد و مطمـ ئ ن
ـ� باشــید کــه همیشــه از آخریــن نســخه نــرم افــزار
اســتفاده میکنید.
•برنامــه مدیریــت رمــز عبــوری اســتفاده کنیــد کــه قابلیــت ایجــاد خــودکار رمزعبــور هــای قــوی را بــرای شــما فراهــم کنــد و بــه شــما قــدرت رمــز
عبــور انتخــاب شــده را نشــان دهــد.
•برنامــه مدیریــت رمــز عبــور میبایســت بــرای شــما گزینــه هــای دیگــری بــرای ذخـ یـره ســازی اطالعــات حســاس نظـ یـر پاســخ هــای مربــوط بــه
ســوالهای امنیــت محرمانــه و یــا کارت هــای اعتبــاری را فراهــم کنــد
برنامــه مدیریــت رمزعبــور یــک روش عــایل بــرای ذخـ یـره کــردن کلیــه رمزهــای عبــور و یــا اطالعــات حســاس شماســت .بــا ایــن وجــود ،از آنجــا کــه ایــن برنامــه
هــا از اطالعــات مهمــی مراقبــت میکننــد ،مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه از رمــز عبــور اصــی اســتفاده میکنیــد کــه بســیار قــوی اســت بطوریکــه بــرای مجرمــان غـ یـر قابــل
حــدس زدن بــوده و شــما بــه راحـ تـی آن را بــه خاطــر میســپارید.
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