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در  خصوصی  حریم  و  امنیت  حفظ  مقدم  خط  است،  شده  توصیه  همیشه  که  همانطور  تواناتک:   
اینترنت داشتن یک پسورد قوی و منحصر به فرد برای هر کدام از حساب های مختلف در وبسایت های 
مختلف است. تنها در این صورت است که می توان گفت ابتدایی ترین قدم ها برای حفظ امنیت برداشته 

شده است و در غیر این صورت گام های بعدی تقریبا بی تاثیر خواهند شد.

اما مشکل اینجا است که انتخاب یک پسورد قوی و منحصر به فرد جداگانه کار طاقت فرسا و خسته 
کننده ای است که ممکن است کاربر را به سمت انتخاب پسوردهای تکراری و ساده سوق دهد. در نتیجه 
می توان از نرم افزارهای مدیریت پسورد برای این کار استفاده کرد تا پسوردهای قوی و جداگانه برای 
هر حساب کاربری ایجاد کرده و آن ها را ذخیره کند تا به موقع لزوم از آن ها استفاده شود. در این حالت 
فقط یک پسورد که در واقع   همان پسورد نرم افزار مدیریت است باید حفظ شود و باقی را نرم افزار به 

عهده می گیرد.

باید  نرم افزارهای مدیریت پسورد کدام یک را  از میان حجم عظیم  این است که  نکته مهم بعدی 
انتخاب کرد؟ به این منظور باید توجه داشت که از نرم افزارهایی استفاده شود که مورد تایید منابع مهم 
بوده و شما را دچار مشکالت امنیتی نکنند چرا که تمام پسوردهای شما زیر دست آن نرم افزار خواهد 
بود. از میان برنامه های مدیریت پسورد پیش از این برنامه »LastPass« را به شما معرفی کرده بودیم. در 
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این مطلب شما را با یکی دیگر از این محصوالت آشنا می کنیم.

محصول جدید که ساخته شرکت »Mitro« است که در درجه اول، منبع-باز است یعنی کدهای این 
محصول قابل دسترس همگان بوده و همه می توانند مشکالت آن را گوشزد کرده و جلوی مشکالت آن 

را بگیرند. همچنین این محصول رایگان نیز است.

نرم افزارهای  دیگر  از  دلیل  این  به   )Mitro( میترو  الکترونیک،  مرزهای  بنیاد  کار شناسان  گفته  به 
مدیریت پسورد متمایز است که حول ابرهای مجازی معماری و ساخته شده است. برای امنیت بیشتر، 
انتخاب  نرم افزار  برای  که  )پسوردی  می گیرید  نظر  در  شما  که  کلیدهایی  توسط  پسورد ها  دیتابیس 
می کنید( رمزگذاری می شود. برای در دسترس بودن این کلید ها، آن ها بین سه ابر مجازی به اشتراک 

گذاشته می شوند. بنابراین پسوردهای شما بین کامپیوتر ها و ابزار مختلف قابل دسترسی هستند.


