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כיצד תיצור סיסמא טובה
מאפייני הסיסמא הטובה
 .2צירוף של מילים וספרות שאינו מצוי במילון.
 .1הסיסמא מורכבת מלפחות  2תווים (בהתאם לדרישת מערכת ההפעלה או האפליקציה).
 .0קל לזכור אותה.

נוהלי עבודה מומלצים עבור סיסמא טובה
2

החלף את סיסמתך לעתים מזומנות( .רוב מערכות המחשבים מחייבות את המשתמשים להחליף
את הסיסמאות מדי שלושה חודשים ) .נוהל זה מקשה על משתמש אחר לנחש את סיסמתך,
ומגביל את תקופת הזמן בו ניתן להשתמש בסיסמתך במידה והיא נחשפת.

1

על הסיסמא להיות מורכבת מאותיות וספרות ,שאינן מופיעות בסוף הסיסמא ,ולא בתחילתה.

0

אין לאפשר שימוש בקוד משתמש במשותף עם אחרים.

4

אין לרשום את הקוד על פתק המודבק לצג המחשב או במקום אחר הגלוי לעין .אין לשמור את
הסיסמא בקובץ אשר אינו מוצפן .לכן ,בחר סיסמא שקל לך לזכור
אם יש לעוד מישהו גישה למחשבך ,אסור שהסיסמא תהיה חלק מסקריפט אוטומטי ,המנפיק
אוטומטית את הסיסמא.

2

יש לשנות מיידית את הסיסמא המקורית ( (default passwordשהונפקה ע"י המערכת.

7

אל תשתמש בסיסמאות קלות לניחוש  -כגון שמות משפחה או שמות בני משפחה ,מידע אישי
(כגון :מספר ת.ז ,.יום הולדת).

8

אל תבחר במילה המופיעה במילון או בשם בצירוף ספרות (לדוגמא 11guest:או .) John123

5
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נהלים כלליים לשמירה על סיסמא
2

אין סיסמא שאינה ניתנת לפיצוח .אל תשאיר מחשב המחובר למספר המשתמש שלך פתוח וללא
השגחה .בסיום העבודה בצע  ,log offוכבה את המחשב.

1

האחריות לחשבון שלך היא שלך בלבד .מי שיכול לגלות את סיסמתך יכול:


לקרוא ולשנות כל מידע המופיע על מחשבך או בכל חשבון אשר אתה מחובר אליו.



יכול לגנוב את זהותך בקלות ) .(phishingראה:
דיוג  -מתוך ויקיפדיה



יכול לתקוף מערכות בתוך ומחוץ לרשת האוניברסיטאית.

שינוי סיסמא
2

ניתן למצוא הנחיות לשינוי סיסמא באתרים הבאים :דואר אלקטרוני
לשינוי סיסמא בלוטוס נוטס ,לאחר הכניסה למערכת ,ראה בתחתית "דף הפתיחה בר-
אילן"" :טיפים"  -קובצי זיהוי וסיסמאות ,שינוי סיסמא.

1

במידה והנך זקוק לעזרה נוספת ,ניתן לפנות למתאמי המחשוב המחלקתיים או למחלקת תמיכה
במשתמש (.)8700
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