توجه  :اگر در طول انجام مراحل زیر با خطا مواجه شدید لطفا دوباره آدرس سایت را وارد
کنید تا ادامهی مراحل را انجام دهید.
 )1وارد آدرس زیر شوید.
http://biopass.ir/

 )2بر روی دکمهی ثبتنام کلیک کنید.

برای ثبت نام کلیک کنید

 )3در این مرحله با وارد کردن آدرس ایمیل و انتخاب یک رمز عبور ،یک حساب کاربری برای شما ایجاد
میشود .در این مرحله محدودیتی برای انتخاب رمزعبور وجود ندارد .در وارد کردن ایمیل و شماره همراه
دقت الزم را داشته باشید چرا که لینک فعالسازی حساب کاربری شما به این ایمیل ارسال خواهد شد.
همچنین یک کد فعال سازی نیز به موبایل شما ارسال خواهد شد .از این شماره تلفن برای اطالع رسانی-
های بعدی نیز استفاده میشود .در نهایت روی دکمهی ثبت نام کلیک کنید.

پس از انجام این عملیات لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال خواهد شد .انجام مراحل بعدی منوط به
فعال سازی حساب کاربری شماست (با کلیک بر روی لینک فعال سازی در ایمیل ارسال شده حساب
شما به صورت خودکار فعال میشود) .راه دیگر برای فعال سازی استفاده از کد ارسالی از طریق پیامک
است .پس از زدن دکمهی ثبت نام با صفحهی زیر مواجه خواهید شد (اگر قبال توسط لینک موجود در
ایمیل حساب کاربری خود را فعال نکرده باشید).

کد ارسالی از طریق پیامک را در قسمت کد فعال سازی وارد کنید و گزینهی ارسال را کلیک کنید .بعد
از فشردن دکمهی ارسال در صورت درست بودن کد فعالسازی حساب شما فعل میشود و باید دوباره
وارد حساب کاربری خود شوید.
 )4فرم اطالعات اولیه  :اطالعات خواسته شده در این فرم را بدقت وارد کنید .نام و نام خانوادگی را فقط باید
با حروف انگلیسی وارد کنید.

 )5ثبت نام  :در این قسمت یک نامکاربری و رمزعبور برای حساب بانکی فرضی خود انتخاب میکنید.
برای انتخاب نام کاربری و رمزعبور محدودیتهایی وجود دارد .به این ترتیب که نام کاربری باید حداقل
 7کاراکتر و شامل حروف بزرگ ،کوچک و عدد باشد .به عنوان مثال نامکاربری میتواند به صورت
 Jo997Brباشد .همچنین این محدودها باید برای انتخاب رمزعبور نیز در نظر گرفته شده است .در این
مرحله بسیار مهم است که از نامهای کاربری و رمزهای عبور آشنا استفاده کنید و از نامکاربری یا رمزعبور
نامانوس مانند  Ab123456پرهیز کنید.

 )6اطالعات کارت :در این مرحله شما باید اطالعات مربوط به کارت بانکی فرضی را وارد کنید .اگر جزو
افرادی هستید که کارت فیزیکی دریافت کردهاید ،اطالعات درج شده بر روی کارت را در این مرحله وارد
کنید .اگر کارت را بصورت فیزیکی دریافت نکردهاید کافی است تا بر روی دکمهی « در صورت نداشتن
کارت لطفا کلیک کنید» کلیک کنید تا اطالعات یک کارت به شما نمایش داده شود .سپس اطالعات
کارت را در قسمتهای مربوطه وارد کنید .الزم است تا اطالعات این کارت را حتما یادداشت کنید و در
حفظ آن کوشا باشید .اطالعات این کارت برای مراحل بعدی الزم است.

توجه :به هیچ عنوان اطالعات کارت بانکی شخصی خود را وارد نکنید.

اگر کارت را بصورت فیزیکی دریافت
نکردهاید اینجا کلیک کنید

این اطالعات را یادداشت کرده و تا
پایان مسابقه نزد خود نگه دارید.

همچنین می توانید این اطالعات را
به صورت عکس در سیستم خود
خیره کنید.

برای خیره کردن اطالعات
کارت کلیک کنید.

پس از ورود اطالعات کارت بر روی دکمهی " مرحلهی بعد " کلیک کنید.

 )7ازین پس هنگام ورود به سایت با صفحهی زیر رو به رو میشوید .این صفحه نشان دهندهی ورود اطالعات
از طرف شما در هفتههای مختلف است .اگر اطالعات خواسته شده را در یک هفته به صورت کامل وارد
کنید عالمت × در آن هفته تبدیل به عالمت  میشود .برای شروع ورود اطالعات دکمهی شروع مسابقه
را بزنید .الزم به کر است که طول دورهی مسابقه  4هفته است.

 )8انتخاب نوع دادهی ورودی :در این مرحله باید انتخاب کنید که قصد ورود چه نوع دادهای را دارید .در نوع
مجاز شما اطالعات مربوط به خود را وارد میکنید .در نوع مهاجم شما اطالعات مربوط به کاربر دیگری
را به عنوان مهاجم وارد میکنید .توجه داشته باشید که هر کاربر باید تعداد مشخصی دادهی مجاز در هر

هفته و تعداد مشخصی دادهی مهاجم در کل طول مسابقه وارد کند .در ادامه ،در قسمتهای مربوطه این
تعداد را بیان میکنیم .در این صفحه شما میتوانید وضعیت ورود اطالعات مجاز در هفتهی جاری و
وضعیت ورود اطالعات مهاجم در طول دوره را مشاهده کنید .توجه داشته باشید که وضعیت نمایش ورود
اطالعات برای نوع مجاز بصورت هفتهای است و در ابتدای هر هفته صفر میشود .اما برای نوع مهاجم
تعداد ورود اطالعات در کل زمان دوره (از هفتهی اول تا زمان حاضر) را نشان میدهد .علت این نوع
نمایش محدودیتهایی است که برای ورود اطالعات مجاز تعیین شده است.

 )9ورود دادههای صحیح :با انتخاب نوع دادهی مجاز به این صفحه منتقل میشوید .در این صفحه باید
نامکاربری و رمزعبور مربوط به حساب بانکی فرضی را وارد کنید .توجه کنید که این نام کاربری متفاوت
از ایمیل شماست که در گام سوم وارد کردهاید .این نامکاربری و رمزعبور مربوط به گام  5است .پس از
وارد کردن نامکاربری و رمزعبور ،کاربر متن کوتاه نمایش داده شده در صفحه را وارد میکند .هر کاربر در
هر هفته باید  20بار عمل وارد کردن نام کاربری و رمزعبور را انجام دهد .اما تعداد ورود متن کوتاه برای
هر کاربر  4بار در هفته است .در این مرحله رعایت نکاتی الزم است که آنها را بیان میکنیم .کاربر مجاز
به کپی-پیست کردن رمز عبور و نام کاربری نیست .همچنین هنگام ورود نامکاربری و رمز عبور کاربر
مجاز به تصحیح آن نیست و در صورت اقدام به تصحیح ،کل عبارت پاک شده و کاربر باید عبارت را کامل
وارد کند .برای ورود متن نیز کاربر مجاز به کپی-پیست نیست .خطاهای کوچک در وارد کردن متن قابل

چشمپوشی است .پس از وارد کردن موارد خواسته شده کاربر دوباره به همین صفحه باز میگردد .پس از
ورود این موارد به تعداد الزم کاربر به صفحهی بعد (انتقال وجه) هدایت میشود.

)10انتقال وجه (مجاز) :در این مرحله کاربر باید با توجه به اطالعات کارت فرضی خود عملیات انتقال وجه را
انجام دهد .توجه داشته باشید که شمارهی کارت مقصد ،تاریخ و مبلغ انتقال وجه برای کاربر مشخص
شده است .بنابراین کاربر باید دقیقا همین مقادیر را در محلهای مربوطه وارد کند .مقادیر مربوط به رمز
 ، cvv2رمز اینترنتی کارت  ،تاریخ انقضا و تاریخ انتقال وجه باید توسط صفحه کلید مجازی وارد شود.
توجه شود که امکان ورود این اطالعات توسط صفحه کلید رایانه امکانپذیر نیست .کاربر باید در یک هفته
 3بار این عمل را انجام دهد.

نکتهی مهم  :عملیات ورود نام کاربری و رمز عبور  ،وارد کردن متن کوتاه و انتقال وجه باید در
دو روز پشت سر هم در هفته انجام شود .اگر ورود دادهها در دو روز تکمیل نشود (با توجه به
تعداد خواسته شده) دادههای مربوط به کاربر پاک میشود و کاربر باید تعداد الزم برای یک
هفته را دوباره وارد کند .بنابراین دقت کنید که حتما دادهها را در یک روز یا حداکثر در دو روز
وارد کنید.
 )11ورود دادههای مهاجم :اگر نوع دادهی ورودی را مهاجم انتخاب کنید به این صفحه منتقل میشوید .در
این صفحه یک نامکاربری و رمزعبور به شما نمایش داده میشود .باید این نام کاربری و رمز عبور را در
محل مربوطه وارد کنید .پس از ورود اطالعات اگر دکمهی انتقال وجه را انتخاب کنید اطالعات شما ثبت
میشود (یک بار ورود نام کاربری و رمز عبور برای شما ثبت میشود) به صفحهی انتقال وجه منتقل
میشوید .اگر ورود مجدد را انتخاب کنید اطالعات شما ثبت میشود (یک بار ورود نام کاربری و رمز عبور
برای شما ثبت میشود) و دوباره وارد همین صفحه میشوید تا نام کاربری و رمز عبور دیگری را وارد
کنید .بنابراین کاربر میتوان بدون وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد صفحهی انتقال وجه شود .کاربر
باید در طول دوره  80بار اطالعات نام کاربری و رمز عبور را در این مرحله وارد کند (متوسط هفتهای 20

بار) .این تعداد برای انتقال وجه  12بار است (متوسط هفتهای  3بار) .با توجه به مستقل بودن ورود نام
کاربری و رمز عبور از انتقال وجه ،کاربر میتواند در هر زمانی هر کدام از این عملیاتها را انجام دهد.
برای ورود رمز عبور و نام کاربری به صورت پشت سر هم کافی است تا کاربر پس از ورود این اطالعات
دکمهی ورود مجدد را کلیک کند .برای انجام عمل انتقال وجه بدون وارد کردن نام کاربری و رمز عبور،
کافی است تا کاربر در این مرحله محلهای مربوط به نام کاربری و رمز عبور را خالی بگذارد و دکمهی
انتقال وجه را کلیک کند تا وارد صفحهی انتقال وجه شود.

 )12صفحهی انتقال وجه مهاجم :در این صفحه مشخصات یک کارت فرضی به شما داده میشود .با استفاده
از این مشخصات شما باید عمل انتقال وجه را انجام دهید .توجه شود که این صفحه دقیقا مانند آنچه در
قسمت انتقال وجه مجاز انجام دادهاید است با این تفاوت که مشخصات کارت مبدا در اختیار شما گذاشته
میشود و شما باید از مشخصات کارت جدید استفاده کنید.

)13بازیابی اطالعات:
.I

رمز عبور ایمیل :برای بازیابی رمز عبور مربوط به ایمیل خود کافی است تا بر روی "بازیابی
کلمهی عبور" در صفحهی اول (نوار آبی باالی صفحه) کلیک کنید .سپس با وارد کردن ایمیل
خود در صفحهی جدید لینک بازیابی کلمهی عبور به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

.II

بازیابی اطالعات کارت و نام کاربری و رمز عبور مربوط به کارت :پس از ورود به سایت کافی است
تا بر روی دکمهی بازیابی اطالعات در نوار آبی باالی صفحه کلیک کنید تا اطالعات نام کاربری،
رمز عبور و اطالعات کارت به شما نمایش داده شود.

)14زمان مورد نیاز برای ورود اطالعات :این اطالعات میانگین زمان ورود اطالعات مختلف برای یک فرد عادی
برای هفتهی دوم و سوم است که به صورت آزمایشی برای محاسبهی زمان مورد نیاز ورود اطالعات انجام
شده است.
زمان مورد نیاز برای ورود نام کاربری ( 11کاراکتر) و رمزعبور ( 12کاراکتر)  10 :ثانیه ( 20بار در هفته)
زمان مورد نیاز برای تایپ متن کوتاه  40 :ثانیه ( 5بار در هفته)
زمان مورد نیاز برای انتقال وجه 80 :ثانیه(  3بار در هفته)
زمان مورد نیاز برای ورود دادهی مهاجم :نام کاربری و رمز عبور  15ثانیه (متوسط  20بار در هفته) و
انتقال وجه  80ثانیه ( متوسط  3بار در هفته)

مجموع برای یک هفته  :تقریبا  30دقیقه
طول زمان مسابقه  4 :هفته
لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال و گزارش خطاهای احتمالی با ایمیل زیر در
ارتباط باشید.
Keystrokedyn@gmail.com

