اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  LastPassﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن روی
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی از ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﺗﻤﺎم رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ،آدرس ﻫﺎﺗﻤﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺑﺰار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

آﻓﯿﺲ و… ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آن ﻫﺎ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن روز ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز

دارﯾﺪ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو رﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻇﺎﻫﺮ راﺣﺖ

ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

ﻫﺪف ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  LastPassاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰاری را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی

آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺎ
ً
 LastPassدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2015ﺑﻮد ﮐﻪ  LogMeInﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ

اﺗﻔﺎق ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﺷﯿﻮه ی اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ.

از اﻣﺮوز ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن  LastPassﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار  LastPassو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Joe Siegristﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﺎ راﯾﮕﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰار  LastPassﺑﺮای ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮب را
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم  ،LastPassﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را ﺗﺎ 5
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و  1ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ
راﯾﮕﺎن ،ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ ﺑﺮای  LastPassﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  LastPassدﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ  12دﻻر ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک
ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

