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روزانــه تعــداد زیــادی از حســاب هــای کاربــری در دنیــای مجــازی و آنایــن مــورد حمــات 

ــروت  ــه ب ــا ایــن حمــات ســایبری آشــنا هســتید؟ حمل ــد چقــدر ب ســایبری قــرار مــی گیرن

فــورس یکــی از  رایجتریــن حمــات ســایبری اســت کــه حســاب کاربــری و رمــز عبورهــا را 

هــدف قــرار مــی دهــد. خوانــدن ایــن مقالــه را از دســت ندهیــد.

حملــه بــروت فــورس یکــی از رایج تریــن حمــات هکرهــا در دنیــای مجــازی اســت کــه رمــز 

عبــور یــا همــان گــذرواژه کاربــران را مــورد حملــه قــرار می دهــد. ایــن رمــز عبــور می توانــد 

یــک رمــز عبــور ســاده در یــک آموزشــگاه و مدرســه یــا رمــز عبــور حســاب بانکــی باشــد. اگــر 

ــن  ــدن ای ــد، خوان ــور داری ــف رمــز عب ــای مجــازی و در ســایت های مختل ــز در دنی شــما نی

مقالــه قطعــا بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود.
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حمله بروت فورس به زبان ساده

همــان طــور کــه در قســمت مقدمــه نیــز توضیــح داده شــد، در ایــن حمــات هکرهــا 

ــذرواژه شــما را حــدس زده و آن را هــک  ــا گ ــری و ی ــام کارب ــه ن ــال آن هســتند ک ــه دنب ب

کننــد. طبیعــی اســت کــه اگــر هکرهــا بــه ایــن اطاعــات دسترســی پیــدا کننــد، بــه راحتــی 

می تواننــد وارد سیســتم اطاعاتــی شــما در آن ســایت شــده و کارهــای مختلفــی انجــام 

دهنــد. بــرای مثــال اگــر یــک هکــر بتوانــد نــام کاربــری و رمــز عبــور شــما را در ســایت یــک 

بانــک هــک کنــد، می توانــد وارد صفحــه کاربــری شــما شــده و در یــک لحظــه بــدون آن کــه 

خودتــان متوجــه شــوید تمــام پول هــای حســاب شــما را بــه حســابی دیگــر منتقــل کنــد. 

ــرای ســایت های  ــه ب ــوری ک ــز عب ــان میلیاردهــا رم ــه از می ــب باشــد ک ــان جال شــاید برایت

مختلــف در جهــان وجــود دارد، تنهــا 19 درصــد آن هــا رمزهــای قــوی هســتند و 81 درصــد 

باقــی مانــده گــذرواژه  هایــی بــا امنیــت ضعیــف هســتند. بــرای مثــال گذرواژه هایــی کــه 

تنهــا از اعــداد یــا تنهــا از حــروف ســاخته شــده اند، گذرواژه هایــی کــه در آن نــام افــراد و یــا 

شــماره تمــاس آن هــا اســت جــز رمزهــای عبــور ضعیف شــمرده خواهد شــد. طبیعی اســت 

کــه در یــک حملــه Brute Furce گذرواژه هــای ضعیــف تــر در مقایســه بــا گذرواژه هــای 19 

درصــدی آســیب پذیرتــر خواهنــد بــود.

ســایت علــی بابــا یکــی از معروف تریــن ســایت هایی اســت کــه در ســال 2016 توســط یــک 

ــون اکانــت  ــرار گرفــت و هکرهــا توانســتند حــدود 20 میلی ــه هکرهــا ق ــه همــه جانب حمل

ــی  ــی و منف ــر واقع ــرات غی ــران نظ ــه حســاب کارب ــا ورود ب ــا ب ــد! هکره ــر را هــک کنن کارب

مختلفــی می نوشــتند، اقــدام بــه خریــد کاالهــای مختلــف توســط کاربــران کــرده و در آن 

مــدت عملکــرد ســایت را بــا اختــال مواجــه کردنــد.
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حمله بروت فورس چگونه انجام می شود؟

تــا اینجــای کار متوجــه ایــن مســاله شــدیم کــه حملــه بــروت فــورس دقیقــا چیســت و چــه 

کاری انجــام می شــود. اکنــون ایــن ســوال بــرای شــما پیــش خواهــد آمــد کــه ایــن حملــه 

 Furce ــه ــه شــما بگوییــم کــه حمل ــد ب ــان ســاده بای ــه زب ــه انجــام خواهــد شــد؟ ب چگون

Brute حملــه ای اســت کــه حــدس زدن گــذر واژه یــا رمــز عبــور کامــا بــه صــورت تصادفــی 

انجــام شــده و الگوریتــم خاصــی بــرای پیــدا کــردن کــد و رمــز نــدارد. یعنــی چگونــه؟ تصــور 

ــور شــما در یــک ســایت تنهــا یــک رقــم اســت)که البتــه همــه مــا مــی  کنیــد کــه رمــز عب

دانیــم کــه رمزهــای عبــور حداقــل 4 رقمــی هســتند(. هکرهــا بــا روش آزمــون خطــا تمامــی 

10 رقــم ممکــن را امتحــان کــرده تــا رمــز عبــور شــما را پیــدا کننــد. 
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اکنــون احتمــاال بــا خودتــان می گوییــد کــه حــدس زدن رمزهــای عبــور 8 رقمــی شــما کــه 

ترکیبــی از اعــداد و حــروف اســت توســط هکرهــا غیــر ممکــن اســت، بنابرایــن شــما هیــچ 

ــه شــما بایــد بگوییــم  ــروت فــورس قــرار نخواهیــد گرفــت! در پاســخ ب ــه ب گاه مــورد حمل

بلــه محاســبه میلیون هــا حالــت ممکــن از یــک رمــز عبــور بــدون شــک بــرای هکرهــا غیــر 

ــد  ــا چن ــا ب ــه تنه ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــر کامپیوترهای ــا از اب ــا هکره ــت، ام ــن اس ممک

ــا توجــه بــه کارکترهــای موجــود تمامــی رمزهــای عبــور  خــط برنامــه نویســی می تواننــد ب

احتمالــی را تخمیــن زده تــا بتواننــد رمــز عبــور واقعــی شــما را پیــدا کننــد! 

ــک  ــن ی ــای ممک ــی حالت ه ــدس زدن تمام ــد ح ــه بدانی ــد ک ــب باش ــان جال ــاید برایت ش

ــا حــدود  ــه ی ــون ثانی ــری از حــروف و اعــداد توســط انســان 218تریلی ــور 8 کاراکت ــز عب رم

7 میلیــون ســال طــول خواهــد کشــید! بنابرایــن همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، 

ــر کامپیوترهــا انجــام شــود. ــروت فــورس بایــد توســط اب ــه ب حمل

در واقــع می تــوان گفــت تفــاوت ایــن روش هــک بــا روش هــای هــک دیگــر آن اســت کــه 

بــروت فــورس اســتراتژی خــاص و پیچیــده ای را بــرای پیــدا کــردن اطاعــات کاربــران مــورد 

اســتفاده قــرار نمی دهــد. بلکــه بــا یــک الگوریتــم ســاده امــا بــا تکرارهــای فــراوان میلیونــی 

و میلیــاردی می توانــد اطاعــات را هــک کنــد.
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اهداف هکرها از حمالت Brute Force چیست؟

در بخش هــای بــاال بــه طــور کلــی بــه حملــه بــروت فــورس، چگونگــی انجــام آن و ابزارهــا 

روش هــای مــورد اســتفاده آشــنا شــدیم. در ایــن بخــش می خواهیــم بدانیــم کــه هکرهــا 

از اجــرای ایــن حمــات دنبــال چــه اهدافــی هســتند؟

سرقت اطالعات شخصی 

ــه اطاعــات  ــروت فــورس دسترســی ب ــه ب ــن اهــداف هکرهــا از یــک حمل یکــی از مهم تری

شــخصی کاربــران اســت. ایــن اطاعــات می توانــد اطاعــات شــخصی یــا اطاعــات مربــوط 

ــاری باشــد. ــه حســاب های بانکــی و کارت هــای اعتب ب
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سود بردن از تبلیغات و داده ها

یکــی دیگــر از اهــداف هکرهــا در اجــرای عملیــات حملــه بــروت فــورس آن اســت کــه درآمــد 

ســایت ها از تبلیغــات را بــه ســرقت ببرنــد. هکرهــا می تواننــد ایــن کار را بــه چنــد شــل 

مختلــف انجــام دهنــد:

⦁    فعالیت هــای یــک ســایت و کاربــران آن را بررســی کــرده و اطاعــات آن را بــه 	 

بفروشــند. تبلیغاتــی  شــرکت های 

⦁    ترافیک سایت را به یک سایت مشخص برای دریافت پورسانت هدایت کنند.	 

⦁    تبلیغات اسپم را برای افزایش نرخ کلیک و کسب درآمد در سایت قرار دهند.	 

پخش بدافزار برای اختالل در سایت

ــز  ــی نی ــال اهــداف مال ــه دنب ــورس ب ــروت ف ــه ب ــرای اجــرای حمل ــا ب ــات هکره گاهــی اوق

نیســتند! بلکــه تنهــا دوســت دارنــد مهــارت و توانایــی خــود را بــا اختــال در یــک ســایت 

ــک دســت  ــوان ی ــه عن ــورس ب ــز از روش بورتف ــا نی ــر از هکره ــه رخ بکشــند! برخــی دیگ ب

ــد. ــر اســتفاده می کنن ــزرگ ت ــرای حمــات ب گرمــی ب
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از بین بردن اعتبار محتوای یک سایت

گاهــی اوقــات هکرهــا بــه دالیــل مختلفــی بــه دنبــال آن هســتند کــه اعتبــار یــک ســایت 

ــا روش بــروت فــورس می تواننــد  ــا هــک کــردن ســایت ب را از بیــن ببرنــد. در ایــن روش ب

بــه محتواهــای قــرار داده شــده در ســایت دسترســی پیــدا کــرده، آن را تغییــر داده و 

محتواهــای مــورد نظــر خودشــان را در ســایت منتشــر کننــد. ایــن محتــوا می توانــد فیلــم، 

ــژاد پرســتانه باشــد. ــا ن ــز، سیاســی ی ــر اخاقــی، خشــونت آمی ــا صوت هــای غی عکــس ی

 

در اختیار گرفتن دستگاه و پسورد شما برای فعالیت های مورد نظر

ــه حســاب  ــه Brute Force آن اســت ک ــرای اجــرای حمل ــا ب ــر از اهــداف هکره یکــی دیگ

کاربــری و یــا حتــی سیســتم شــما را در اختیــار گرفتــه و از آن بــرای دســتیابی بــه اهــداف 

پلیــد خــود اســتفاده کننــد.
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انواع روش های حمله بروت فورس

حمــات بــروت فــورس بــا توجــه بــه اطاعــات در دســترس و نــوع رمزنــگاری گذرواژه هــا بــه 

روش هــای مختلفــی انجــام می شــود کــه در ادامــه کمــی بیشــتر بــا آن هــا آشــنا خواهیــم 

. شد

حمالت بروت فورس ساده

ایــن نــوع حملــه ســایبری تنهــا توســط ابــر کامپیوترهــا انجــام شــده و هکرهــا از ابزارهــا و 

نــرم افزارهــای دیگــر بــرای هــک اســتفاده نمی کننــد. بدیهــی اســت کــه ایــن حملــه بــرای 

ــاه و ضعیــف مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. گذرواژه هــای کوت

حمله دیکشنری

همــان طــور کــه از نــام ایــن حملــه پیــدا اســت، هکــر بــه یــک اطاعــات قبلــی از رمزهــای 

عبــور احتمالــی دسترســی دارد. در واقــع هکــر بــر روی یــک نــام کاربــری خــاص تمرکــز کــرده 

و بــه کمــک دیکشــنری یــا همــان لیســت حالت هــای ممکــن کــه از قبــل موجــود اســت، 

رمــز عبــور را هــک می کنــد. بــرای مثــال اگــر شــما رمــز عبــور خــود را از میــان اعــداد 1تــا 5 

انتخــاب کنیــد، تمامــی 2493390 حالــت ممکــن ایــن رمــز عبــور از قبــل در یــک دیکشــنری 

موجــود بــوده و هکرهــا می تواننــد بــه راحتــی بــا روش حملــه بــروت فــورس دیکشــنری رمــز 

عبــور شــما را هــک کننــد.
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حمله بروت فورس وارونه

روش انجــام ایــن حملــه کامــا برعکــس روش بــاال اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه هکــر بــر روی 

نــام کاربــری خاصــی تمرکــز نکــرده بلکــه یــک فهرســت از گذرواژه هــای رایــج را بررســی کــرده 

و آن را بــا میلیون هــا و یــا حتــی میلیاردهــا نــام کاربــری تطبیــق می دهــد. تکــرار ایــن کار 

تــا زمانــی انجــام می شــود کــه کامپیوتــر بتوانــد گذرواژه هــا را بــا نام هــای کاربــری تطبیــق 

دهد.

ــران آن ســایت  ــف فهرســتی از گذرواژه هــای کارب ــه ســایت های مختل ــه ب ــا حمل هکرهــا ب

را ســرقت کــرده و در ســایت دارک وب منتشــر می کننــد! از ایــن رو هکرانــی کــه بــه 

دنبــال حملــه بــروت فــورس وارونــه هســتند در ایــن ســایت بــه فهرســت قابــل توجهــی از 

گذرواژه هــای موجــود دسترســی پیــدا کــرده و می تواننــد یــک حملــه وارونــه تمــام عیــار را 

اجــرا کننــد!
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حمله بروت فورس هیبریدی

ــده مــورد  ــه گذرواژه هــای ســخت و پیچی ــرای دسترســی ب ــه ســایبری ب ــوع از حمل ــن ن ای

اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــن حملــه هکرهــا از نــرم افزارهــا و ابزارهــای مختلفــی بــرای 

پیــدا کــردن رمزهــای عبــور اســتفاده می کننــد تــا عملیــات حملــه بــا ســرعت بســیار بیشــتری 

انجــام شــود.

حمله دستکاری اعتباری

اغلــب افــراد از یــک ترکیــب خــاص بــرای گذرواژه هــای خــود در ســایت های مختلــف 

اســتفاده می کننــد. بــرای مثــال یــک فــرد ممکــن اســت تمامــی گذرواژه هایــش بــه ایــن 

ــد.  ــدد اســتفاده کن ــد ع ــد حــرف کوچــک و چن ــزرگ چن ــک حــرف ب ــه از ی شــل باشــد ک

در صورتــی کــه هکرهــا بتواننــد بــه ایــن ترکیــب درســت از گــذرواژه و یــا رمــز عبــور و 

ــز امتحــان  ــه دســت آمــده را در ســایت های دیگــر نی ــن ترکیــب ب ــری برســند، ای ــام کارب ن

می کننــد. اگــر شــما نیــز از یــک رمــز یکســان یــا یــک ترکیــب یکســان بــرای رمزهــای عبــور 

مختلــف اســتفاده می کنیــد، احتمــاال می توانیــد طعمــه خوبــی بــرای حملــه بــروت فــورس 

ــاری باشــید! دســتکاری اعتب

Brute Furce ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در حمله

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد یــک هکــر بــرای حملــه بــروت فــورس بــه یــک ابــر 

کامپیوتــر نیــاز دارد و حتــی کامپیوترهــای معمولــی نیــز نمی توانــد بــه اهــداف مــورد 

ــدرت گرافیکــی سیســتم  ــا ق ــردازش cpu را ب ــدرت پ ــد. هکرهــا ق ــدا کن نظــر دسترســی پی

ترکیــب کــرده  تــا کامپیوتــر بتوانــد ســرعت پــردازش خــود را تــا 250 برابــر افزایــش دهــد. 
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بــرای مثــال بــرای حــدس زدن یــک رمــز عبــور 6 کاراکتــری کــه ترکیبــی از اعــداد و حــروف 

اســت 2 میلیــارد ترکیــب ممکــن وجــود دارد کــه اگــر هکــر از یــک کامپیوتــر بــا cpu قــوی 

ــر  ــرا کامپیوت ــور حــدود 2 ســال طــول می کشــد زی نیــز اســتفاده کنــد پیــدا کــردن رمــز عب

می توانــد در هــر ثانیــه حــدود 30 رمــز مختلــف را امتحــان کنــد. در صورتــی کــه هکــر از 

سیســتمی بــا ادغــام گرافیــک و cpu اســتفاده کنــد، ایــن زمــان بــه 3 روز و نیــم کاهــش 

پیــدا می کنــد!

عــاوه بــر ادغــام کــردن بخش هــای مختلــف کامپیوتــر، هکرها از نــرم افزارهــا و برنامه هایی 

ــروت فــورس  ــد کــه بتواننــد حمــات ب ــه آن هــا کمــک می کن ــد کــه ب نیــز اســتفاده می کنن

ــا برخــی از آن هــا آشــنا خواهیــم  خــود را  بــا ســرعت بیشــتری انجــام دهنــد. در ادامــه ب

شــد.

Jon the Ripper نرم افزار

ایــن نــرم افــزار رایــگان بــوده و ابتــدا تنهــا در سیســتم هــای یونیکــس مــورد اســتفاده قــرار 

می گرفــت امــا بعــد از مــدت کوتاهــی نســخه های دیگــر آن بــرای راس، وینــدوز، بــی اواس 

و غیــره نیــز بــه بــازار عرضــه شــد. ایــن ابــزار می توانــد رمزهــای عبــور ضعیــف را شناســایی 

کــرده و یــا آن هــا را کــرک کنــد. 

ایــن نــرم افــزار می توانــد بــه طــور خــودکار نــوع هــش )در هــم ریختگــی( اســتفاده شــده در 

گــذرواژه را تشــخیص داده و از چندیــن ابــزار بــرای کــرک کــردن رمــز عبــور اســتفاده کنــد. 

بنابرایــن می تــوان گفــت حتــی رمزهــای عبــور رمــز نــگاری شــده و یــا هــش شــده هــم در 

برابــر ایــن نــرم افــزار چنــدان مطمئــن نیســتند. ایــن نــرم افــزار بــا ســرعت قابــل توجهــی 

می توانــد تمامــی حالت هــای ممکــن رمزهــای عبــور شــامل کاراکترهــای مختلــف را مــورد 

11



حمله بروت فورس ) Brute Furce( چیست؟

www.modireweb.com

بررســی قــرار داده و بــه هکرهــا بــرای دســتیابی بــه هــدف حملــه بــروت فــورس کمــک کنــد. 

ایــن نــرم افــزار بیشــتر در حمــات بــروت فــورس از نــوع دیکشــنری مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.

 

Aircrack-ng نرم افزار

یکــی از معروف تریــن نــرم افزارهایــی کــه در حمــات Brute Furce از نــوع دیکشــنری 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، نــرم افــزار Aircarck-ng اســت. میــزان موفقیــت ایــن ابــزار 

بــه دیکشــنری کــه اطاعــات در آن وجــود دارد وابســته اســت. هرچــه دیکشــنری آن قوی تر 

و بــه روزتــر باشــد، احتمــاال هــک یــا کــرک شــدن رمــز عبــور بیشــتر خواهــد بــود. ایــن ابــزار 

می توانــد بــر روی سیســتم هــای لینوکــس و وینــدوز، اندرویــد و ios مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتــه و بــرای تعییــن میــزان امنیــت اتصــال وایرلــس نیــز بــه کار بــرود.
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Rainbow Crack نرم افزار

نــرم افــزار دیگــری کــه هکرهــا در حملــه بــروت فــورس از آن اســتفاده می کننــد ایــن نــرم 

افــزار اســت. نــرم افــزار ریــن بــو می توانــد کدهــای هــش را شکســته و بــرای حمــات 

Brute Furce مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. تفــاوت اصلــی ایــن ابــزار ســرعت بیشــتر آن 

نســبت بــه ابزارهــای دیگــر اســت. ایــن نــرم افــزار از جدول هــای رنگیــن کمانــی کــه از قبــل 

وجــود دارد اســتفاده می کننــد تــا زمــان تخمیــن رمزهــای عبــور را بــه شــل چشــمگیری 

کاهــش دهنــد. جدول هــای رنگیــن کمانــی توســط ســازمان های مختلــف بــرای اســتفاده 

کاربــران در اینترنــت منتشــر خواهــد شــد. ایــن نــرم افــزار نســخه های لینوکــس و وینــدوز 

را پشــتیبانی می کنــد.

Ophcrack نرم افزار

ــرای هــک کــردن گذرواژه هــا در سیســتم های وینــدوزی بــه کار  یــک نــرم افــزار دیگــر کــه ب
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ــک  ــران خــود را در ی ــور کارب ــز عب ــر ســایت رم ــدوز در ه ــل وین ــی رود. سیســتم های عام م

فایــل بــه نــام SAM و بــا یــک الگوریتــم بــه نــام LM هــش کــرده و ذخیــره می کنــد. ایــن 

فایــل دارای امنیــت باالیــی اســت و کاربــران در حالــت عــادی نمی تواننــد آن را کپــی کــرده 

 Ophcrack و بــه آن دسترســی پیــدا کننــد. امــا یــک هکــر حرفــه ای بــا اســتفاده از نــرم افــزار

می توانــد بــه ایــن فایــل دسترســی پیــدا کــرده و ســایت را مــورد حملــه بــروت فــورس قــرار 

دهــد. 

ــود دارد و  ــه خ ــی را در حافظ ــن کمان ــای رنگی ــرض جدول ه ــش ف ــور پی ــه ط ــزار ب ــن اب ای

می توانــد رمزهــای عبــور تــا 14 کاراکتــر را در زمــان بســیار کوتاهــی کــرک کنــد. ایــن نــرم افــزار 

متــن بــاز و رایــگان اســت و قابلیــت اجــرا بــر روی وینــدوز و لینوکــس را دارد.

Hashcat نرم افزار

ایــن نــرم افــزار را می تــوان یکــی از ســریع ترین ابزارهــا در زمینــه حملــه بــروت فــورس 

دانســت. ایــن ابــزار از الگوریتم هــای هــش مختلفــی ماننــد LM، MD4 و یــا MD5 اســتفاده 

می کنــد و می توانــد در حمــات مختلــف بــروت فــورس از نــوع ســاده، دیکشــنری، ترکیبــی 

و غیــره مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. ایــن نــرم افــزار برخــاف انــواع دیگــر کاربردهــای قانونــی 

بســیاری ماننــد تشــخیص آســیب پذیــری سیســتم های ســازمانی دارد امــا در اســتفاده از 

آن بــرای حمــات ســایبری غیــر قانونــی اســت.
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روش های جلوگیری از حمالت بروت فورس

بــرای جلوگیــری از بــروز حمــات بــروت فــورس هم کاربــران و هم صاحبان ســایت می توانند 

اقدامــات مختلفــی انجــام دهنــد تــا از بــروز مشــکات هــک جلوگیــری کننــد. در ادامــه بــا 

برخــی از ایــن روش هــا بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد.

روش هایی که باید توسط سایت ها انجام شود

محدود کردن تعداد پسوردهای اشتباه

بــرای آن کــه بــه عنــوان طــراح و مســئول ســایت بتوانیــد احتمــال حملــه بــروت فــورس 

را بــه حداقــل برســانید، می توانیــد تعــداد رمزهــای اشــتباه وارد شــده توســط کاربــران را 
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محــدود کنیــد. بــرای مثــال اگــر یــک کاربــر بیــش از 5 بــار رمــز ورود اشــتباه را وارد ســایت 

کــرد، دسترســی بــه آن مســدود شــود.

استفاده از رمزهای یک بار مصرف

رمزهــای یــک بــار مصــرف همــان رمزهایــی هســتند کــه امــروزه بــرای تراکنش هــای بانکــی 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و توانســته اســت تــا حــد زیــادی از هــک شــدن سیســتم های 

بانکــی جلوگیــری کنــد. در واقــع کاربــران بــرای هــر ورود می تواننــد از یــک رمــز عبــور یــک 

بــار مصرفــی کــه بــا پیامــک بــرای آن هــا ارســال می شــود، اســتفاده کننــد.
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استفاده از رمزهای ورود چند مرحله ای

برخــی دیگــر از ســایت ها بــا امنیــت بــاال از روش هــای ورود چنــد مرحلــه ای اســتفاده 

می کننــد. بــرای مثــال رمــز اولیــه می توانــد یــک کاراکتــر چنــد رقمــی باشــد و روز ورود دوم 

اثــر انگشــت، چهــره و یــا ارســال پیامــک باشــد.

روش هایی که توسط کاربران باید انجام شود

استفاده از کاراکترهای مختلف 

ــری از هــک شــدن توســط هکرهــا  ــرای جلوگی ــران ب ــی کــه کارب ــن اقدامات یکــی از مهم تری

بایــد انجــام دهنــد آن اســت کــه رمــز عبــور خــود را متشــل از کاراکترهــای مختلــف ماننــد 

اعــداد، حــروف و نشــانه ها انتخــاب کننــد. چنیــن رمزهــای عبــوری جــز رمزهــای عبــور قــوی 

بــه شــمار رفتــه و هــک کــردن آن ســخت خواهــد بــود.

استفاده از کلمات نامرتبط

آیــا بــه ذهــن یــک هکــر می رســد کــه رمــز عبــور شــما ماشــین ســخنگو12 اســت؟! احتمــال 

آن بســیار کــم اســت. از ایــن رو از دیگــر اقداماتــی کــه بــرای داشــتن یــک رمــز عبــور قــوی 

می توانیــد انجــام دهیــد آن اســت کــه از کلمــات بــی ربــط بــه هــم اســتفاده کنیــد.

از حروف نام کاربری خود استفاده نکنید

یکــی از اشــتباهات رایــج افــراد در تعییــن گــذرواژه آن اســت کــه رمــز عبــور خــود را ماننــد 

ــری پــدرام  ــام کارب ــرای مثــال اگــر ن ــا یــک تغییــر جزئــی انجــام می دهنــد. ب ــری ب ــام کارب ن
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کاووســی اســت، گــذرواژه آن را پــدارم کاوســی 81 انتخــاب می کننــد. ایــن نــوع از گذرواژه ها 

توســط هکرهــا بــه راحتــی قابــل هــک شــدن هســتند.

 

 

عدم استفاده از عبارات رایج و یا اطالعات شخصی

اگــر یــادآوری گــذواژه برایتــان ســخت اســت می توانیــد آن را در نــت گوشــی خــود ذخیــره 

کنیــد. ایــن کار بهتــر از آن اســت کــه از عبــارات رایــج ماننــد اعــداد متوالــی یــا شــماره تلفــن 

همــراه خــود اســتفاده کنیــد. هــک شــدن ایــن نــوع از گذرواژه هــا نیــز بــرای هکــران بســیار 

ســاده اســت!

عدم استفاده از گذرواژه های یکسان برای سایت های مختلف

ــال  ــه دنب ــورس ب ــروت ف ــات ب ــا در حم ــد، هکره ــاره ش ــز اش ــاال نی ــه در ب ــور ک ــان ط هم

ــز  ــر رمزهــای شــما نی ــه دیگ ــد ب ــردن آن می توانن ــدا ک ــا پی ــراری هســتند و ب الگوهــای تک
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دسترســی پیــدا کننــد. از ایــن رو ســعی کنیــد بــرای ســایت ها و اپلیکیشــن های مختلــف 

ــور نداشــته باشــید.  خــود یــک رمــز عب

کالم آخر

حملــه بــروت فــورس یکــی از حمــات رایــج ســایبری اســت کــه هکرهــا در آن رمزهــای عبــور 

و نــام کاربــری کاربــران را مــورد حملــه قــرار می دهنــد. هکرهــا بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای 

مختلــف بــا روش آزمــون و خطــا میلیون هــا حالــت ممکــن از کاراکترهــای مختلــف را 

ــا  ــه ب ــور شــما دسترســی پیــدا کننــد. در ایــن مقال ــه رمــز عب ــا ب مــورد بررســی قــرار داده ت

روش هــای اجــرای ایــن حملــه و راه هــای جلوگیــری از بــروز آن آشــنا شــده ایم.
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