اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

 8اﺑﺰار ﺑﺮﺗﺮ رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت

رﻣﺰﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ و
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ را ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺨﻔﯽ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن
ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اداره دادهﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ را روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را
دارﯾﺪ .رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ در زﻣﺎن آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
دادهﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا آنﻫﺎ را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت روی ﺑﺴﺘﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪای و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت
رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ از ﺷﻤﺎ ﮔﺬرواژهای درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ اﻧﺪازه
ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﺬرواژه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از  15ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدن
ﮔﺬرواژه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬار و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آنرا ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .ﺳﺎده ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺬرواژه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮔﺬرواژهﻫﺎ را در
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮔﺬرواژهای ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری
ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﺳﻨﺎد را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دارد از اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮔﺬرواژه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

LastPass .1
ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ LastPass .از آن ﺟﻬﺖ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﺪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ LastPass .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﯾﺎ ﮐﺮوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻼﯾﻦ دارﯾﺪ LastPass ،ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارد .اﮔﺮ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺸﺪاری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ RoboForm .و
 sticky Passwordاﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻫﻤﭽﻮن  LastPassدارﻧﺪ.

BitLocker .2
اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ BitLocker ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ و روی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوزی ﻗﺮار دارد .ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ در
ﮔﺮوه اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻞ دﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺰار ﻓﻮق از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﮔﺬاری  AESﺑﺮای ﮐﺪﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی دراﯾﻮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  AESﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ از ﺳﻮی اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از اﯾﻤﻨﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد:
• ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ ﺳﺎده ﺑﻮده و روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺮار دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ
اﺑﺰاری را روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• اﺑﺰار ﻓﻮق راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ روی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﯾﺪهآل اﺳﺖ.
• ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ ﯾﮏ دراﯾﻮ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻟﭗﺗﺎپﺗﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﯾﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﺑﺖ
اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
• زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ را روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دراﯾﻮ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر آنرا رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺑﺎره ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ
ﺑﺎزی ﺗﻘﻠﯿﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﺎﺑﻐﻪای ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد

VeraCrypt .3
ﻧﺮماﻓﺰار رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻨﺪﺳﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ و روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز،
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻣﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺑﺰار  TrueCryptدارد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ آن از ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  AESﺑﺮای
رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺪﺷﮑﻦ اﻃﻼﻋﺎت را دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ آن اﺳﺖ.

FileVault .4
اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺼﺪ رﻣﺰﮔﺬاری دادهﻫﺎی ﺧﻮد را
دارﻧﺪ .اﺑﺰار  FileVaultاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻣﺰﮔﺬاری  XTS-AES-128ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ  256ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺴﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  8ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  X Lionﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.

DiskCryptor .5
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز اراﺋﻪ ﺷﺪه  DiskCryptorاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار
ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری دراﯾﻮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﻤﯿﺞﻫﺎی اﯾﺰو اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺰار ﻓﻮق
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ رﻣﺰﮔﺬاری از ﭼﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن  AES، Twoﬁshو  Serpentاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری ﯾﮏ دارﯾﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب دراﯾﻮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻣﺰﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﮔﺬاری آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

Zip-7 .6
اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن و از آرﺷﯿﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﺰار  Zip-7ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﯾﺪهآل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻣﺰﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻞ ﯾﮏ
دراﯾﻮ را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻦﺑﺎز ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﮔﺬاری  AES-256ﺑﺎ
اﻟﮕﻮی  256ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺪﮔﺬاری آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده و اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮای ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد Zip-7 .ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﻮده و روی
وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

AxCrypt .7
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰار  Zip 7ﯾﮏ اﺑﺰار رﻣﺰﮔﺬاری راﯾﮕﺎن و ﻣﺘﻦﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺠﻤﯽ
در ﺣﺪود  1ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دارد و ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ ﯾﺎ رﻣﺰﮔﺬاری ﺗﮏ ﻓﺎﯾﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﺰار  Axcryptﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﺮده و ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار را روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

 .8ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮ ﻣﺘﻦ اﯾﻤﻦ )(HTTPS
رﻣﺰﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﺷﻨﻮد ﺷﺪه و
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻧﺸﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ
ﺳﻪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻣﺘﻦ اﯾﻤﻦ) (HTTPSﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺒﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ
 HTTPS in Anywhereﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﭘﺮا ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از اﻓﺰوﻧﻪ HTTPS in
 Anywhereاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮی ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬرواژهﻫﺎ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی را در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺮای
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎد داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ وﺻﻠﻪﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﮐﺴﭙﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺼﺐ وﺻﻠﻪﻫﺎ را ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس را
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل آنﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ از ﺳﻮی ﻫﮑﺮی ﺷﻨﻮد ﺷﻮد زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺮای آنﮐﻪ از ﮔﺰﻧﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ دور ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻠﻘﻪای ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎ ،ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ
و رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
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