ﭘﺴﻮرد ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻨﻮز ۱۲۳۴۵۶
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺼﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭘﺴﻮردﻫﺎی آﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﻮرد آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز رﻗﻢ  ۱۲۳۴۵۶اﺳﺖ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎ  NCSCﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﯽ آن
ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ از اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۲۳.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮز از ﭘﺴﻮرد  ۱۲۳۴۵۶ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﻋﺒﺎرات  qwertyو  passwordﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارﻗﺎم  ۱۲۳۴۵۶۷۹و  ۱۱۱۱۱۱۱ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی
دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﻮرد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺮوی ﻫﺎﻧﺖ« ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺗﺎ
درﺑﺎرهی ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮان و روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻫﺎﻧﺖ اﮐﻨﻮن دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭘﺴﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ
در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ۵۷۵ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻋﺒﺎرت  zxcvbnmرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﻮردﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺪری دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ  ۷ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ و ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﻮرد در ﺳﺎﯾﺘﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﺑﺎور دارد
اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی

ﭘﯿﺶ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻮرد ﺿﻌﯿﻒ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای روﺗﺮﻫﺎ و
وب ﮐﻢ ﻫﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺴﻮرد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را
ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ و در اﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﻮرد ﻣﻨﯿﺠﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

