Microsoft Authenticator؛ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد

ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع راﻫﮑﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ اﺑﺪاع
ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ روی
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از دردﺳﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوری آنﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻼص ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻬﺪﯾﺪات
ده آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی  Microsoft Authenticatorرا روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد وارد ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم و ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Approveﮐﻪ درون اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی وﺟﻮد دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
ﺧﻮد وارد ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﮑﺲ ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ وﺑﻼﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر آورﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺬرواژهای را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد اﯾﻦ زﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﺳﺘﮕﺎه و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ را ﻋﻬﺪهدار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ «.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آنرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﻮاره از ﮔﺬرواژهﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درد ﻣﺰﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ

واﻗﻌﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،123456
 123456789و  qwertyﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺰء ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺒﺎﻧﻪ
دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان و ﺣﺘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﺗﺮ آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ
اﺛﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ
اﮔﺮ از ﮔﺬرواژهﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ دادهای ﺑﺰرگ را رﻗﻢ
زدهاﯾﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ از درﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ اﯾﻦ روش
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺬروژهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺴﺎب و ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و در اداﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﻘﺎل داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارای رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﺬرواژﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻫﻨﮓ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﻗﺮصﻫﺎی اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮراﮐﯽ و ﻟﺐﺧﻮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ.
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