ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺳﺎل ۲۰۱۶
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬرواژه ﻫﺎ در ﺻﺪر -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۵
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده از اﻋﺪاد ﯾﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ را
ﻣﺜﻼ  1234567ﯾﺎ qwertyu
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ً

و ﻏﯿﺮه.

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ روﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﺮای ﻓﺮد ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم روش ﺑﺮوت

ﻓﻮرس ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺪس ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان وارد اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ

دوﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه روی آورده و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺳﺎده و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻌﺪدی ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﯾﮏ رﻣﺰ

ﺳﺎده در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Keeper Securityﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر را در

ﺳﺎل  2016ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﻔﺒﺎر اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ واﻗﻌﺎً از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺴﻮرد  123456ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎز

ﻫﻢ رﺗﺒﻪ اول را در ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

123456
123456789
qwerty
12345678
111111
1234567890
1234567
password
123123

987654321 .10
اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﻮذﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﺆﺳﺴﻪ  Keeperاﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﻨﻮز ﺣﺪود  17درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از

اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  123456ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن اﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮری را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه »دارن ﮔﻮﭼﯿﻮﻧﻪ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  ،Keeperﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﻌﻦ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ از

اﺟﺮای آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد؛ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺒﺎرت  18atcskd2wدر

رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﻮردﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ» .ﮔﺮاﻫﺎم ﮐﻠﻮﻟﯽ« ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺳﭙﻢ روی ﻣﺠﺎﻣﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪول  25رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎل  2016را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

