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   LASTPASSآموزش کاربردي 

  پارچه شخصی و ورود یکرمزمدیریت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  سیدرضا روح االمینی دشتی خوانی 
  

  



  

       
  

 آموزش کاربردي : كتاب عنوانLastPass  
  مدیریت رمز و ورود یکپارچه شخصی

                 

 رضا روح االمینی دشتی خوانیسید :  مولف                
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
 فرنوش عبدالهی: صفحه آرايي  
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي   
 جلد 100:تيراژ   
 ریال  330000:قيمت   
 978-622-218-262- 5: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

اينترنتي ديباگران تهران  :فروشگاههاي   

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibbook.ir 

www.dibagarantehran.com  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 

 -1367روح االمینی،سید رضا،:سرشناسه
 LastPassآموزش کاربردي پدیدآور: عنوان و نام 

  مدیریت رمز و ورود یکپارچه شخصی
  /مولف: سیدرضا رواح االمینی دشتی خوانی.

 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص92مشخصات ظاهري:

 978-622-218-262-5شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 نرم افزار لست پس:موضوع
  LastPass(computer software)موضوع:
  نرم افزار -ایمنی اطالعات-کامپیوترهاموضوع:
   computer security –softwareموضوع:

  QA  9/76رده بندي کنگره: 
   8/005رده بندي دیویی:

  6114916شماره کتابشناسی ملی:
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                   فهرست مطالب
 

  
  7  خوانندگان با یسخن

  8  سندهینو درباره

  9  مقدمه

  9  يوتریکامپ يها ستمیس تیامن شیافزا يها راه
  17  اطالعات تیامن یاساس میمفاه

  18  يبریسا تیامن
  18  يبریسا تیامن تیاهم

  19  يبریسا تیامن يها چالش
  19  هکرها يبرا حمله يها فرصت گسترش
  19  دهیچیپ مقررات

  IT  20  تخصص عدم
  20  اطالعات تیامن استاندارد

  20  است؟ شکل چه به استاندارد کی ساختار
  21  اطالعات تیامن حوزه در برتر استاندارد چهار با ییآشنا

ISO27001  22  
PCI DSS  23  

ITIL  23  
COBIT  23  
  24  یتیامن يها حوزه یهمپوشان

  24  برتر استاندارد چهار سهیمقا
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  25  اطالعات تیامن يساز ادهیپ يبرا استاندارد انتخاب
  PASSWORD VAULT  26 مفهوم و  معنا

  LASTPASS PASSWORD MANAGER  28  شنیکیاپل تیمحبوب
  LASTPASS PASSWORD MANAGER  28 افزار نرم يها  تیقابل

  SSO  30 فیتعر 
  SSO  30 از استفاده يایمزا 

 

  LAST PASS   32افزار نرم نصبفصل اول /   

  LAST PASS  33 افزار نرم نصب
  33  یفارس زبان با نصب

  34  نصب ماتیتنظ
 

  38  برنامه به ورودقصل دوم / 

  39  برنامه به ورود
  39  يکاربر حساب جادیا

  40  دیکن دنبال را يادیبن عبور رمز نیقوان :اول گام
  40  دیکن انتخاب را یتصادف کلمات :دوم گام

  41  دیبشکن را ها آن د،یکن استفاده اریبس عبور رمز در اعداد از دیدار قصد اگر :سوم گام 
  44  يکاربر حساب به ورود
  45  مرورگرها در برنامه افزونه يسازفعال
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  50  برنامه طیمح با ییآشنافصل سوم / 

  51  برنامه طیمح با ییآشنا
  53  برنامه طیمح یمعرف
  54  يکاربر لیپروفا ماتیتنظ

  ACCOUNT SETTINGS  54 بخش
  GENERAL  55 سربرگ 

  TOR(  59( تور
  60  تور شبکه از استفاده موارد

  BRUTE FORCE  62 حمالت برابر در حفاظت 
  MULTIFACTOR OPTIONS  63 سربرگ 

  TRUSTED DEVICES  64 سربرگ
  67  افزار نرم يراهنما

  68  ابـــزارهافصل چهارم / 

  69  ابزارها
  74  ها اکانت شیرایو

  75  ها نوشته تیریمد
  77  ها آدرس تیریمد
  80  یبانک يها کارت تیریمد

  82  الکترونیکی بانکداري
  83  ست؟یچ ONE TIME PASSWORD ای (OTP) بارمصرف کی رمز

  84  بارمصرفکی رمز به کاربر یدسترس يها روش
  85  ها اکانت يگذار اشتراك

  87  ها وستیپ

  87  یتیامن اصطالحات :1 وستیپ



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  " جناب آقاي سيدرضا روح االميني دشتي خواني"كتابي كه در دست داريد با همت 

جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني 

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  سخنی با خوانندگان

  

  نظر و انتخاب این کتاب.با تشکر از حسن 
  

   
 است بوده وسایلی از یکی) و...ي هوشمند ها ، تلفنبوك نوت، رایانه(ي کامپیوتري ها ، سیستمطی چند سال اخیر

 و کرده سپري ها آن با را زیادي زمان کار محل و منزل در که اي گونه به ،داشته ما زندگی در بسیاري رشد که
ي شخصی در ها پست الکترونیکی و حساب ي بانکی،ها ابحس عبور رمز و کاربري نام قبیل از میمه اطالعات

 سوءاستفاده باعث ها سیستم نوع این امنیت افزایش عدم. کنیم می نگهداري ها آنروي  را و...صفحات مجازي 

   .شود می شان خرابکارانه کارهاي انجام براي ها سیستماین  ضعف نقاط از راداف از برخی
 هرچند خدمتی کار، بازار روزافزون نیاز به توجه با و کاربردي صورت به کتاب، این تهیه با که شدم آن بر رو ازاین

  .دهم انجام در حوزه امنیت مرزوبوم این مردمان ییتوانا و دانش سطح افزایش جهت در کوچک

 زمان ترین کوتاه در که طوري به ،است آن مطالب شدن بیان کاربردي در هاي دیگر کتاب با کتاب این تفاوت

 آن از امنیت کاربري افزایش و کارایی بهبود در مکمل یک عنوان به بتواند کاربر و کاربر باشد مشکل پاسخگوي

  .دکن استفاده

 توانند ارتباط مین ،اتشانتوضیح بودن نامفهوم و بودن حجیم دلیل به بازار در موجود آموزشی هاي کتاب اکثر

  .دنشو می شانخرید از کاربر نارضایتی باعث موارد اکثر در و برقرار کنند کاربر با خوبی

   

  1398زمستان 
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  درباره نویسنده

 

  

در  تاکنون 1384و از سال  است افزار نرم گرایشدر  رشته مهندسی کامپیوترداراي مدرك دکتري  االمینی روحسید رضا 
از مراکز معتبر همانند   میداراي مدرك رس ایشان کند. میو امنیت شبکه فعالیت  و شبکهICT ي مرتبط با ها حوزه

ي تخصصی حوزه شبکه و ها توانسته است در کنار انجام و مشاوره پروژه ها میکروتیک بوده و در این سال مایکروسافت و

  امنیت، در حوزه تدریس نیز فعال باشد.
 و جمهوري ریاست علمیادهایی مانند جهاد دانشگاهی شریف، معاونت در مراکز و نه االمینی روحسید رضا 

  .است یتألیفاتداراي  ICT، شبکه و یی داشبوردها مجتمع فنی تهران داراي سابقه تدریس بوده و در حوزه

ترجمه  درکمک شایانی  که این امر استمسلط به سه زبان انگلیسی، فرانسوي و ایتالیایی همچنین ایشان 
و ارائه مقاالت کرده است تا جایی که کتاب زبان تخصصی کامپیوتر و فناوري  هاافزار نرمي تخصصی در ها متن

  کرده است. تألیفاطالعات را نیز 
 .کنیدمراجعه  زیر آدرسایشان به   میتوانید به سایت رس میمشاهده رزومه و سوابق کامل  براي

  
www.rouholamini.com  

 
 

 




