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ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮوﯾﺲ  LastPassﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داده ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ

اﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ آدرس ﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ،رﯾﻤﺎﻧﺪرﻫﺎی ﮔﺬرواژه ﻫﺎ و

ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ آدرس  IPﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻻﮔﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﺮد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬرواژه ﺿﻌﯿﻔﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ از آن روی
دﯾﮕﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﻮرد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﻮرد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﮔﺬرواژه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ارزش رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن را
دارد .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺎن ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﮑﺮدن از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

