راﻫﮑﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻤﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ آنﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ روی اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

 .6از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی اﯾﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﯾﻤﻦ ﻧﺒﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دادهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد
ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺮای ورود
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺣﺎﻟﺖ  InPrivate modeﮐﻪ درون
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 .7از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ .اول آنﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی
ﺧﻮد از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ راﻫﮑﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ .دوم آنﮐﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه را روی ﺑﺮﮔﻪای ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﮔﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آنرا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد .راﻫﮑﺎر ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر
ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ راﻫﮑﺎر ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﮐﺮده ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﮔﺬرواژه اﺻﻠﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  LastPass، 1Passwordو  Dashlaneاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻌﺮوف و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.

 .8از ﯾﮏ ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﻣﺎ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﮔﺰﻧﺪ
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ راﻫﮑﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺿﺪوﯾﺮوس ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی
راﯾﺠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺮار دارد  Avast Mobile Security & Antivirusﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد  Norton Mobile Securityاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 .9در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ از وایﻓﺎی ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻠﻮﺗﻮث اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 .10در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی آنرا ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آنﻫﺎ را از روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی روی
ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﺻﻮل ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﺻﻮل اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﮔﺬرواژه اﯾﺪهآل در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  12و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15ﮐﺎراﮐﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎرک ﺑﺮﻧﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب
 Perfect Passwordsدر اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازه
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻤﻦﺗﺮ از ﮔﺬرواژه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و اﻋﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ روی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص و ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﺒﺎرات و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎده
ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس زدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.

 .2ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﻠﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ  SplashDataدر اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮔﺬرواژه از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺗﮑﺮاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ از ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر اﺷﺎره دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ) (2017اﻏﻠﺐ
ﮐﺎرﺑﺮان از ﻋﺒﺎرت  Star warsﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬرواژه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬرواژهﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ و اﻋﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

 .3از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ،ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص و ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ در
اول ﯾﺎ آﺧﺮ ﮔﺬرواژه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ در وﺳﻂ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻟﻮری ﻓﯿﺚ ﮐﺮاﻧﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻣﺰﻧﮕﺎری و اﺳﺘﺎﻧﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺣﺮوف ﺑﺰرگ
را در اﺑﺘﺪای ﮔﺬرواژه و ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ اﻋﺪاد را در آﺧﺮ ﮔﺬرواژه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص را در وﺳﻂ ﮔﺬرواژه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪس زدن آن ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ رﻣﺰﺷﮑﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﻮد« .

 .4از ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ در دو ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ از اﯾﻦ ﮔﺬرواژه در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﮔﺬرواژه ﺧﻮد از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن @ @#&%اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ در ﻋﻤﻞ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺬرواژه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻮ ﺳﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ  LastPassدر اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﮑﺮی
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﻋﻤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.

 .5ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوه اول ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮔﺬرواژه ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ راه را ﺑﺮای ورود ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﺮوه دوم ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺮﺗﺐ
ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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