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برای امروز دست به قلم شدم و می خوام مقاله کوتاهی درباره ساختن رمز عبوری به یادماندنی و در عین
حال امن بنویسم .در این مقاله بررسی می کنیم که چه پسورد هایی امن هستند ! و چطور رمز عبوری امن و
ساده برای حفظ کردن بسازیم .سطح این مقاله مبتدی بوده و برای عموم نوشته شده است .انتخاب رمز عبور
امن و به یادماندنی نیاز همه مردم جهان است .امیدوارم لذّت ببرید

رمز عبور امن چه خصوصیاتی دارد ؟
رمز عبور امن باید بیش از  8کاراکتر باشدرمز عبور امن باید حاوی کاراکترهای "حروف" " ،اعداد" و کاراکترهای خاص باشداز حروف انگلیسی کوچک و بزرگ استفاده کنیداز کلماتی که در لغت نامه و دیکشنری هستند استفاده نکنیدبه هیچ عنوان از کلماتی مثل :اسم ،فامیلی ،تاریخ تولّد و حروف قابل حدس مانند،321 :!@ #و  ...استفاده نکنید
از یک رمز عبور برای همه حساب های کاربری(اکانت) خود استفاده نکنید .می توانیدبرای به یاد ماندن رمز عبورتان از یک جمله پایه استفاده کنید

چگونه رمز عبوری بسازید که به یاد بماند ؟
مرحله اوّل:
یک جمله برای شروع انتخاب کنید .مثال من جمله "i love hazyoon" :را انتخاب کردم.

مرحله دوّم:

حاال جمله را به حروف کوچک و بزرگ تغییر دهید .مثالً من برای بیاد ماندن پسورد فقط حروف
اوّل هر کلمه را بزرگ کردم
مثال"I Love Hazyoon" :
مرحله سوّم:
فاصله های میان کلمه را با کارکترهای خاص پر کنید .مثال": "I@Love#Hazyoon
مرحله چهارم:

اعداد را اضافه کنید .مثال  4رقم آخر تلفنتان ! مثال: "I9@Love89#Hazyoon":
مرحله پنجم:

تبریک ! شما یک رمز عبور به یادماندنی و بسیار امن دارید!

راه های جالب برای ما ایرانی ها:

رمز عبور انگلیسی خود را با زبان فارسی تایپ کنید ! مثال کلمه " "hazyoonرا به فارسی تایپکنید" :اشظغخد" این رمز امن است.

-از رمز های فارسی با شرایط باال استفاده کنید .مثال" :من در روز  4بار به هذیون سر میزنم!"

توجه داشته باشید که راه حل هایی که از زبان فارسی استفاده می کنند دردسرهایی هم دارند:

 با توجه به تفاوت میان کیبورد لپ تاپ و کیبورد موبایل ،در صورتی که از راه کار شماره ""3فارسی استفاده کنید ،اکانت شما بر روی موبایل به احتمال زیاد غیرقابل ورود است.

  30%سایت های دنیا رمز عبور فارسی را به درستی پشتیبانی نمی کند .البته سایت های بزرگشامل این  %13نمی شوند.

شما در حال حاضر به راحتی می توانید رمز عبوری به یادماندنی و امن تولید نمایید.
اگر مایل هستید بالگ شخصی من را دنبال کنیدwww.hazyoon.ir :

موفق و پیروز باشید
سینا احمدی نشاط/

