ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻃﺮف ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
در ﺻﺪد ﺣﺬف آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎز ﭘﺲ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ دو ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ
و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎی اﯾﻤﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﺧﻮب ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺰء آن دﺳﺘﻪ از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی
 12345678ﯾﺎ  passwordاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺎزهﮐﺎران را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
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ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬرواژه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی  iرا ﺑﺎ  1ﯾﺎ  aرا ﺑﺎ @ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﺮده و از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﻟﻐﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻋﺪاد را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرات اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺑﻪﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﯾﮑﺴﺎن در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﯾﺎدآوری آن ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺳﺎدهای
ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ آﻧﺎ ﺳﻮاﻧﺴﻮن آنرا رﺳﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺳﺐ ﺷﺎخدار اﺳﺖ.

ﺧﻮب ،اﮐﻨﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺬرواژهای
ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎدآوری آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮ ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ
ﯾﺎدآوری آن ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن در دﻧﯿﺎی ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ از دﻧﯿﺎی ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دو
ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺟﺎن ﻗﺰوﯾﻨﯽﻧﮋاد و ﮐﻮﯾﻦ
ﻧﺎﯾﺖ دو ﻣﺤﻘﻖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮک ﻣﻘﺎوم
ﺑﻮده و ﯾﺎدآوری آنﻫﺎ ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺬرواژه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﮐﺎرﺗﻮن  Kxcdﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
رﻧﺪال ﻣﻮﻧﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ "
 " correct horse battery stapleﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ذﻫﻦ
ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای آﺷﻔﺘﻪ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺣﺮوف ،اﻋﺪاد و
ﺳﻤﺒﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﻮﻧﺮو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  troubadourاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی آنرا ﺑﺎ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﮐﺎر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده و در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﺎدآوری آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﯾﻦ روش در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺖ .ﻧﺎﯾﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻟﮕﻮی اﺑﺪاع ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺮای ﺣﺪس زدن ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ «.در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻮﻧﺮو ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد داده اﺳﺖ از اﻋﺪاد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻟﻐﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ،ﻗﺰوﯾﻨﯽﻧﮋاد و ﻧﺎﯾﺖ از اﯾﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺷﻌﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽﻧﮋاد و ﻧﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .روش
 Xkcdاز اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻤﻼت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ روش و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﯾﺎدآوری ﮔﺬرواژهﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﻓﯿﻪ
از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ .در روﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل از
اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اودﯾﺴﻪ از  12ﻫﺰار ﺧﻂ ﯾﺎ  Canterbury Talesاز  17ﻫﺰار ﺧﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آوازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد

ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  " "Thirty days hath Septemberﯾﺎ " " the weather beacon rhymesﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن
در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﻬﺎر ﻟﻐﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎدآوری آن ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺎدهﺗﺮ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ  44ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮔﺬرواژهﻫﺎی  44ﺑﯿﺘﯽ و ﻟﻐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎدل آنﻫﺎﺳﺖ.
44-bit password

English phrase

---------------

-------------correct

>-

10101101010

horse

>-

10010110101

battery

>-

01010101010

staple

>-

10110101101

آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ آن ﻋﺪد را در
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ آنﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻞ ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ وزن ﺷﻌﺮی ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
The reigning Hagen journeyman
believers mini minivan
 - - - - - - - - - - - -And teaches scripture bungalow
or celebrate or Idaho
اﯾﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه  44ﺑﯿﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﮔﺬرواژه  60ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  11ﺳﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺰوﯾﻨﯽﻧﮋاد و ﻧﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ از اﯾﻦ آدرس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﻠﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را روی
ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از ﮔﺬرواژه ﺷﻌﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آنرا ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬرواژه اﯾﻤﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ،ﮔﺬرواژه از ﺳﺮور اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺬرواژه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﻌﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را روی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﻣﺎ اﯾﻤﻦﺗﺮی روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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