ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ وﯾﮋه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﺪاوم ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز و در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﺮان و دﻧﺒﺎل راهﮐﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ،ﭘﺲ در اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮم .اﻣﺎ آﯾﺎ از اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏداری
آﻧﻼﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺑﺮی
)راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن( ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از دادهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺎﯾﺰ
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻی ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  ab3d8fj30fm4expoرا ﺑﺪون آنﮐﻪ آن را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Password Managersﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :غولهای فناوری به زندگی رمزعبور پایان میدهند!

از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
 Heartbleedﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﮑﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورد ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راهﮐﺎرﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﺣﺴﺎبﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری
ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت راﯾﺠﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﺪاول
ﻣﺨﺘﻠﻒ و  Brute-forceاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺮی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ .ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را
درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻﮔﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺴﻞ ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﮐﻪ در ﻓﺮمﻫﺎی
وب ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺧﺎرج از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﭼﻨﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﻮدن ،ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی
ﭼﻨﺪﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪ
ﻋﺎﻣﻠﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮔﺬرواژه درون ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﮐﭙﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﮐﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی
درون ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽدﻫﺪ(.

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﻼود ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
از ﻫﺮ دو راهﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  1Password ،KeePassو ...از ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺤﻠﯽ و اﻣﺎ از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دراپﺑﺎﮐﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮔﺬرواژه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ  1Passwordو SplashID Safe
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺪهاﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮﻣﺤﻮر اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
آنﻫﺎ از دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ LastPass
 ،Dashlaneﯾﺎ  PasswordBoxﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  KeePassﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﮔﺰﯾﻨﻪای اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ Keepass ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی  LastPassﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا آنﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ و از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دوم آنﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻼﯾﻨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪراﺣﺘﯽ از  LastPassاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺳﻮم آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و اﮐﺜﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ درﺑﺎره آن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺮﻓﻪای
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﻻر در ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی
از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮔﺬرواژه راهﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

1Password
زاﯾﯿﺪه اﻓﮑﺎر  AglieBitsﺳﺎزﻧﺪه اﺑﺰار ﻣﺤﺒﻮب رﻣﺰﻧﮕﺎری  Knoxﺑﺮای  OS Xاﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ 1Password ،Knoxدر
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺑﺰار ﭼﻨﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﮏ ،وﯾﻨﺪوز ،آیاواس و آﻧﺪروﯾﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 1Passwordﺷﺒﯿﻪ  Keepassاز ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 AglieBitsﻫﯿﭻ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﺑﺮای ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض  1Passwordاز
ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دارپﺑﺎﮐﺲ روی ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آیﮐﻼود روی ﻣﮏ و آیاواس
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ 1Password .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﺎده و اﯾﻤﻦ ﺗﻌﺪادی از ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ روش اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻻﮔﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ داده ﺣﺴﺎس از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرتﻫﺎی
اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز دارﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﯿﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ روی ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻤﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  1Passwordﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ و اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ وﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  Heartbleedرا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ  1Passwordﺑﺮای
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺬرواژه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ را روی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ وﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮔﺬرواژه ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ  1Passwordاراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ روی ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ AglieBits .در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻣﻦ و ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی وایﻓﺎی در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ روی ﻫﻤﻪ
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ 1Password ،ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  AglieBitsو ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ و آیاواس
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

DashLane
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮور ﮐﻼود و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﻣﺤﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺳﺮور  DashLaneذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی
ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﻠﯽ ذﺧﯿﺮه و از
ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ ﮔﺬرواژه ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی
اﺑﺮی  DashLaneذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺬرواژه اﺻﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﺟﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﯾﮏ ﻫﺶ از
ﮔﺬرواژه اﺻﻠﯽ روی ﺳﺮور Dashlane ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﮔﺬرواژه ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ دادهﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺬرواژه ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ روی وب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ  Dashlaneدر دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺬرواژه اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ارﺳﺎل ﮐﺪ ﺛﺒﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻤﯿﻞ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دو روش راﯾﮕﺎن و ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  DashLaneاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ،ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
راﯾﮕﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﮐﻪ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺎﻟﺖ دوم
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  99/39دﻻر را در ﺳﺎل ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ
اﻣﮑﺎن ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎ روی ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ،اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی  DashLaneرا اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

شکل  DashLane :1توانایی ذخیرهسازی گذرواژهها را در فضای ابری دارد ،اما گذرواژه اصلی همچنان در اختیار شما
قرار خواهد داشت .مانند دیگر برنامههای مدیریت گذرواژه ،از طریق گذرواژهای که آن را ساختهاید در دسترس شما
قرار دارد.

در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ  DashLaneﺣﻔﻆ ﮔﺬرواژه اﺻﻠﯽ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﮔﻢ ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه اﺻﻠﯽ
اﻣﮑﺎن رﯾﮑﺎوری ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد DashLane .از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Google Authenticatorﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
 DashLaneﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد .اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دادهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی  Dashlaneاﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ  Dashlaneدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ  DashLaneﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺪل دورﮔﻪای را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮﻣﺤﻮر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠﯽ
ﮔﺬرواژهﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺑﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﺮود .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Dashlaneﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ  Dashlaneرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار از ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﭼﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ را در آن ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﺳﺖ .از
دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  DashLaneﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ  TouchIDدر آیاواس رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ AES-256 -ﺳﺎﺧﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎ در زﻣﺎن ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در وب از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺪروﯾﯿﺪ.

KeePass
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز  GNU GPLاﺳﺖ ﮐﻪ راهﺣﻞ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز OS X ،و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻮﻣﯽ روی وﯾﻨﺪوز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﺑﺮای اﺟﺮا روی دﯾﮕﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﻪ  Monoﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز در  KeePassﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی  KeePassﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ورود ﺧﻮدﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮ ،ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ

اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﮐﻪ روی  KeePassاﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ  KeePassﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﻣﺤﻠﯽ از ﺻﻨﺪوق ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی اﺑﺮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی روی ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه
از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺑﺮی ﻫﻤﭽﻮن دراپﺑﺎﮐﺲ Google Docs ،و
واندراﯾﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺤﻠﯽ  KeePassدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان  KeePassﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ.

شکل  :2با  KeePassتوانایی قفل کردن صندوق گذرواژه را با استفاده از ترکیب گذرواژه ،فایل کلیدی و احراز هویت
ویندوز خواهید داشت.

اﮔﺮ درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ  KeePassﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض از
روشﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  KeePassﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻔﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ ،ﮔﺬرواژه و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﻨﺪوزی .ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ روی ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺣﺴﺎس را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ  KeePassدر ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺎز دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  KeePassﯾﮏ راهﺣﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﻃﺮفداران ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎدی دارد و ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

LastPass
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ
 LastPass ،KeePassﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار وبﻣﺤﻮر اﺳﺖ و از ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان
و ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ LastPass .ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﯾﮏ دﻻر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽرود ،دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و
ﺣﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Google Authenticatorروی آﻧﺪروﯾﯿﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه آیاواس و
 Microsoft Authenticatorروی وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  LastPassﻫﺴﺘﻨﺪ.

شکل  LastPass :3یک نرمافزار ابرمحور است که ویژگیهای متنوعی را در اختیار کاربران همراه قرار میدهد.

 LastPassﯾﮏ ﺳﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دم دﺳﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺣﺴﺎبﻫﺎ را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﯿﻦ را ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد  LastPassﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ
اﺷﺘﺮاک ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ  Family Folderدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان  LastPassﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﮑﺘﺎپ
 LastPassﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ LastPass .از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن Microsoft
 Authenticatorو  Google Authenticatorﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﺳﺎده ﺗﺤﺖ وب
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن  LastPassاﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

PasswordBox
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ  Dashlaneدارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ  PasswordBoxاز ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪزودی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻋﻮض اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺮای آﻧﺪروﯾﯿﺪ و آیاواس وﺟﻮد
دارﻧﺪ PasswordBox .ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ وﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن اﯾﻦ
اﺑﺰار اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  25ﮔﺬرواژه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن  12دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺎﻣﺤﺪود را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ PasswordBox .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺮ دو ﮔﺮوه راﯾﮕﺎن و ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت
ﻻﮔﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﮔﺬرواژه ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ Legacy Locker .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
 PasswordBoxاﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی را ﺑﻪﻋﻨﻮان وارث رﺳﻤﯽ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮد ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎب او ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺴﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Legacy Lockerﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ ﻓﻮت ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
وﺟﻮد ﻧﺪارد و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ PasswordBox ،ﺑﺨﺸﯽ از Intel
 Security Familyاﺳﺖ.

شکل  PasswordBox :4گذرواژههای شما را روی سرور خود ذخیره میکند ،اما گذرواژهها هرگز رمزگشایی نمیشوند.
گذرواژهها فقط با استفاده از افزونهها یا موبایل قابل مشاهده و ویرایش هستند.

SplashID Safe
 SplashIDﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
 SplashID Safeﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ  SplashID Safeاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ
و ﺗﺤﺖ وب در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ،ﻣﮏ ،آیاواس ،آﻧﺪروﯾﯿﺪ ،ﺑﻠﮏﺑﺮی  10و وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺑﺮی ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﺮ دو وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺴﺎب اﺻﻠﯽ  SplashIDﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﯾﮏ ﺣﺴﺎب  SplashID Proاﻣﮑﺎن ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎ را در ازای ﭘﺮداﺧﺖ  99/1دﻻر در ﻣﺎه و  99/19دﻻر در
ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی روی ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی از دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
و وب ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از ﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد SplashID Safe .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮﻣﺤﻮر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﻻﮔﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎی
ﺣﺴﺎس ﺧﻮد روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﺎ
دادهﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آﭘﻠﻮد ﺷﺪن
دادهﻫﺎﯾﺘﺎن روی ﺳﺮور  SplashID Safeﺷﻮﯾﺪ.
 SplashID safeاز دو روش ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در روش ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﯿﻦ را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺑﺮی  SplashIDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درون ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی او وارد ﻣﯽﺷﻮد .روش دوم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺴﺎب

اﺑﺮی  SplashIDﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻤﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﻣﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
دارد .ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ در  SplashIDﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ از اﻣﻨﯿﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﯾﮏ ﮐﺪ ﺷﺶ رﻗﻤﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 SplashIDﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه اﺻﻠﯽ از اﻟﮕﻮی ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز
ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی دارد.

اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺳﻮی ﻧﺎمﻫﺎی آﺷﻨﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد Norton Identity Safe .ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﮏ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ Identity Safe .ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد؟  Norton Identity Safeﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻮرﺗﻮن اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب و ﮐﻼﯾﻨﺖ وﯾﮋه وﯾﻨﺪوز ،آیاواس و آﻧﺪروﯾﯿﺪ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 RoboFormﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺒﻮب دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه و ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮمﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی را روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ
ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ KeePass .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 Password Safeﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آن ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  KeePassﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای  KeePassﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
 My1Loginﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﻫﻢ ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﺖ راﯾﮕﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن ،اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ My1Login .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎمآﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮادی ﮐﻪ درﺑﺎره  My1Loginوﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ وبﻣﺤﻮر
ﺑﻮدن آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻼﯾﻨﺘﯽ  ،My1Loginاﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﯿﺎز دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه وبﻣﺤﻮر ﺑﻮدن در درازﻣﺪت دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
 Keeper Backupﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺬرواژه ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮏ ،وﯾﻨﺪوز ،آیاواس،
آﻧﺪروﯾﯿﺪ و وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن آن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﺳﺖ و از دادهﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن از ﻫﻢﺳﺎنﺳﺎزی ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 DirectPassﻣﺤﺼﻮل ﺗﺮﻧﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮو ﮔﺰﯾﻨﻪ راﯾﮕﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﻨﭻ ﮔﺬرواژه و اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن آن از
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﮔﺬرواژه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار از ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻢﺗﺮ از دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه ﻧﺪارد.
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