Netsis Şifreleme Politikası Yenilikleri
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Uluslararası standartlara uygun şifre belirleme politikalarının desteklenmesi sağlandı.
Firmaların yapıları gereği ihtiyaç duydukları güvenlik politikasını, kullanıcıların da
uluslararası kriterlere uygun şifre oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla Netsis
şifre oluşturma parametrelerinde yenilikler yapılmıştır.
Yeni şifreleme politikaları Netsis ticari, personel ve demirbaş paketlerinde olduğu gibi
E-Netsis, B2E, Netsis Web kurulumları, NetOpenX ve Extend uygulamalarında da
desteklenmektedir.

Đleri Güvenlik Parametreleri
Kullanıcı Đşlemleri/Kullanıcı Parametrelerine eklenen Đleri Güvenlik Parametreleri ile,
şifre tanımlaması sırasında dikkat edilmesi gereken kriterler standartlaştırılabilir.

Bu parametreler işaretlenerek, boşluk karakterinin, kullanıcı adının, kullanıcı isim ve
soyadının şifre içinde bulunmaması sağlanabilir. Ayrıca şifrenin ! ve ? karakterleri ile
başlaması, şifre içinde herhangi bir karakterin 3 kez tekrarlanması veya kullanıcı
adının sıralı herhangi bir 3 karakterinin kullanılması engellenebilir. Bunların yanı sıra,
şifrenin ‘,&,],\ gibi tuş kombinasyonu gerektiren özel karakterleri, rakam ve harf
kombinasyonlarını, hem büyük hem de küçük harfleri içermesi sağlanabilir.
Burada bulunan parametrelerden sayıca ne kadarı işaretlenirse, şifreleme güvenliği o
derecede artacaktır. Parametre ekranında sağ klik yapıldığında güvenlik seviyesi
seçimi gelir.

Düşük, orta ve yüksek güvenlik seviyelerinden birini işaretleyerek, parametre
seçiminin program tarafından yapılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin Düşük Seviye
Güvenlik seçildiğinde, Temel Güvenlik Parametreleri sayfasındaki “Program girişinde
boş şifre kontrol yapılsın” parametresi ile Đleri Güvenlik Parametreleri sayfasındaki
“Şifre içinde boşluk geçmesin” ve Şifre ! veya ? karakterleri ile başlamasın”
parametreleri işaretlenecektir.

Şifreleme Politikasının Aktif Hale Gelmesi
Yeni şifreleme politikası, mevcut kullanıcılar için ilk şifre değişikliğinde, yeni
tanımlacak kullanıcılar için ise ilk şifre ataması sırasında aktif hale gelir. Buna göre,
verilecek şifrelerin Đleri Güvenlik Parametrelerinde yapılan seçimlere uygun olması
gerekmektedir.
Şifrelerin TBLKULLANP tablosunda saklanma şekli değişmiş olup, YENIYONTEM başlıklı
bir saha eklenmiştir. Bu saha, kullanıcı yeni yönteme göre ilk kez şifre belirlediğinde
“E” olarak düzenlenir. Bu düzenlemeden sonra, kullanıcı artık tüm şifre
değişikliklerinde yeni yönteme uygun şifreler vermelidir.
Kullanıcı şifresi dışarıdan (SQL ile) müdahale edilip değiştirilmek isteniyorsa, atanacak
şifre için, eski yöntemdeki şifre saklama şeklinin geçerli olmadığına dikkat edilmelidir.
Eski yönteme göre ya da boşluk olarak düzenlenen şifreler ile programa giriş
yapılamaz. Bu şifrelerin programa girişte kullanılabilmesi, YENIYONTEM sahasının “H”
olarak değiştirilmesi ile sağlanabilir.

Şifre Değiştirme
Şifre değiştirmesi gereken kullanıcıların programa girişte karşısına gelen ya da tanımlı
kullanıcıların mevcut şifrelerini değiştirmek için Kullanıcı Đşlemleri/Şifre Değiştirme
menüsünden ulaştıkları Şifre Değiştirme ekranına, yeni şifreleme politikasını daha
kolay kullanılabilr hale getirmek amacıyla eklemeler yapılmıştır.

Şifre Değiştirme penceresinin alt bölümünde, Đleri Güvenlik Parametrelerinde yapılan
seçimlere göre, yeni şifrede olması gereken özelliklerin listesi gelecektir. Ayrıca, Yeni
Şifre sahasında bulunan yardım butonuna basıldığında, şifreleme yaparken güvenlik
için dikkat edilmesi gereken kriterlerin listesine ulaşılabilir.

Şifre belirlerken dikkat edilmesi gereken hususlar:
• Aynı şifre birden fazla sistemde kullanılmamalıdır. Aksi takdirde hesaplardan biri
ele geçirildiğinde diğer sistemlerdeki hesaplar da ele geçirilebilir.
• Şifrelemede eş, çocuk ya da evcil hayvanın adları kullanılmamalıdır. Doğum tarihi,
telefon numarası, araba plakası, ehliyet, kimlik veya pasaport numarası, evlilik yıl
dönümü gibi kişisel bilgiler kullanılmamalıdır.
• Şifreler seçilirken sözlükte yer alan kelimeler seçilmemelidir, çünkü birçok şifre
kırma programı sözlükleri kullanmaktadır.
• Hızlı bir şekilde yazılabilen şifreler seçilmelidir. Böylece saldırganın kullanıcıyı
klavyeden şifre girerken takip etmesi güçleşecektir.
• Kullanıcılar şifrelerini akıllarında tutabilmelidir. Şifreler, takvime ya da not
kâğıtlarına yazılmamalı, bilgisayarda saklanmamalıdır. Aksi takdirde kullanıcının
güvenliği şifrenin yazılı olduğu kâğıda ya da bilgisayarda saklanan dosyaya bağlıdır.
Şifreyi bir yere not etmek durumunda kalmamak için kullanıcı kendisi için
hatırlaması kolay fakat yabancılar için tahmin edilmesi zor şifre seçmelidir. Kullanıcı
kendisine göre bir şifre biçimi geliştirebilir. Böylece farklı sistemler için şifre
belirlerken ve şifresini hatırlarken zorlanmayacaktır.
• Güvenilir şifre yaratmak ve daha sonra bunu hatırlamak için hatırlamayı
kolaylaştıracak söz öbekleri kullanılmalıdır. Örneğin bir cümledeki, şarkı sözü veya
tekerleme gibi, kelimelerin ilk harflerini alarak ve bunları büyük ve küçük harfler ya
da aralarına rakam ve noktalama işaretleri yerleştirerek şifre oluşturulabilir ya da
bazı harfler için dönüştürmeler, O harfi için sıfır rakamı kullanmak gibi, yapılabilir.
Örnek "b0b$mith", "M@ryL0ng", hel10@W0rld~ gibi.

Aşağıda güvenli olmayan, kötü şifrelere örnekler verilmiştir:
o mycat
o bi11smith
o yromem (memory tersten)

o win4me

Aşağıda daha güvenli sayılabilecek şifre örnekleri yer almaktadır:
o De2#vu%
o 5sd$oiPg4
o Er89TI.]*
• Şifreler herhangi bir nedenle, hiç kimseyle, hiçbir zaman paylaşılmamalıdır.
Kullanıcılar şifrelerini hatırlamanın bir yolu olarak parolalarını bir başka kişiye de
söylemektedirler.

