ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰﻋﺒﻮر و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻟﻤﺲ ﮔﻮﺷﯽ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ آنﮐﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر را ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد دادهاد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ روشﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن
ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻟﻤﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .روش
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دوﺳﺖﺗﺎن
ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ وارد ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدهاﯾﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی زﺟﺮآور ﮔﺬرواژه و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش وارد ﻣﯽﺷﻮد.

مطلب پیشنهادی :بهترین ابزارهای مدیریت گذرواژهها ویژه کامپیوترهای شخصی،
دستگاههای موبایل و کامپیوترهای مک

ﯾﮏﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
دارﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮد ) اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ آنرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﯾﺪ( را وارد ﮐﻨﯿﺪ و از او
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ورود ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﮏ اﻋﻼن روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ.

اﯾﻦ روش اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ روﻫﯿﺖ ﭘﺎﺋﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و او ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ روش را اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺮار داد .ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد،
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر  NBCﻗﺮار داده اﺳﺖ» .ﻣﺎ از ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،روش اﺑﺪاﻋﯽ ﻣﺎ را
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .روﺷﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺬرواژهﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .روﺷﯽ ﮐﻪ در آن دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،password، Pizza، 123456ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و .....ﻧﯿﺴﺖ«.

اﯾﻦ روش ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬرواژه و ﭘﯿﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ را
از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ
ﯾﮏ ﮔﺬرواژه را ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ روش اﺑﺪاﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را از
ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻼهﺑﺮداریﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ از ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻮﯾﺖ آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﺷﯽ  Nexus 6Pﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﺟﻮد ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﮐﺎرﺑﺮان را دارﻧﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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