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Senhas, como não usá-las? Impossível, ná há como fugir , elas estão presentes em nossas vidas e em quase tudo
que fazemos. Com o aumento do número de senhas, passou a surgir também pessoas mal intencionadas que
tentam descobri-las.

Todos estão cansados de saber que senha é um conjunto de número e letras que você usa para entrar em site ou
acessar sua conta no banco. Sim também, mas o real sentido de uma senha, passcode, password e vários outros
nomes é; Provar que você é você realmente! É como sua carteira de identidade digital.
Da mesma maneira que você preocupa-se em trancar as portas de sua casa, você deve preocupar-se com a
segurança do seu computador, afinal ele é sua casa na internet.
Há vários programas geradores de senhas gratuítos para download, mas eles geram senhas quase impossíveis de
se decorar, por exemplo: X$$$11FDSGDSDF#I*i=9-0oi0 você decoraria uma senha dessas? É, um pouco
complicada. Então vamos usar um método fácil, porém eficaz.
Utilize uma frase, de preferência uma que você não esqueça. Agora peque a primeira letra de cada palavra,
exemplo: Ontém Vi um Cangurú black Power ficaria assim a senha: OVCBP, fácil né? Bem, ainda não é segura o
bastante. Vamos complicá-la. Escolha um caractere especial de sua preferência para iniciar a senha e um número
para terminá-la . No exemplo escolheremos o #(sustenido ou quadrado) para iniciar a senha e o 7 para finalizá-la.
Depois coloque seu nome no meio, vejamos como fica: #OVCBPjose7
Pronto agora já temos uma senha um pouco mais complicada de ser quebrada. Ainda podemos complicar
alternando letras maiúsculas e minúsculas.

- Vale lembrar que não existe senha inquebrável, sua senha será quebrada, é apenas uma questão de tempo.
- A principal dica é: Mudar periodicamente sua senha.
- Alguns serviços de e -mail oferecem o serviço de lembrar de modificar a senha, o que é muito útil, pois sua senha
pode até ser quebrada, mas até conseguirem você já terá modificado.
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