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اجزای يک ﺭمز عبوﺭ قوی برای حفظ حريم خصوصی خود

ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده در ﺳﺎﯾت ﭘﻠﯾس ﻓﺗﺎ )(https://www.cyberpolice.ir
ﺻﻔﺣﻪ اﺻﻠﻲ < اﺟﺰای ﯾک رﻣﺰ ﻋﺑور ﻗوی ﺑﺮای ﺣﻔظ ﺣﺮﻳم ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود

اﺟزای ﯾک رﻣز ﻋﺑور ﻗوی ﺑرای ﺣﻔظ ﺣرﻳم ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود
ﺣﺗﻣﺎ اﯾن اﺻل ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﮫم را ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﻪ ﯾک رﻣﺰﻋﺑور ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺷﮐل
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮی رﻣﺰﺷﮐن ﻧﺗواﻧد آن را ﺑﻪ راﺣﺗﯽ ﺣدس ﺑﺰﻧد.

  * رﻣﺰﻋﺑور ﺑﺎﯾد طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷد :رﻣﺰﻋﺑور ھﺮ ﭼﻪ طوﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮐﻪ
ﯾک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮی ﺑﺗواﻧد آن را ﺣدس ﺑﺰﻧد ﮐﻣﺗﺮ ﻣﯽ ﺷود .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد رﻣﺰ
ﻋﺑورﺗﺎن ﺣداﻗل ده ﺣﺮف داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻌﺿﯽ اﻓﺮاد از رﻣﺰھﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد
ﮐﻠﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺷت ﺳﺮ ھم آورده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ اﻏﻠب
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﺑﺎرتِ رﻣﺰ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ﻧﯾﺰ ﺗوﺻﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ
ﺳﺮوﯾس ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ،رﻣﺰﻋﺑور ﺧود را طوﻻﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾد.
  * رﻣﺰﻋﺑور ﺑﺎﯾد ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎﺷد :ﻋﻼوه ﺑﺮ طول ،ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻧﯾﺰ از ﮐﺷف رﻣﺰ ﺗوﺳط
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی رﻣﺰﺷﮐن -ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯾﺑﯽ ﺗﺻﺎدﻓﯽ از ﺣﺮوف را ﮐﻧﺎر ﯾﮐدﯾﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﻧد -ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس در ﺻورت اﻣﮐﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد رﻣﺰﻋﺑور ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ،ﺣﺮوف ﮐوﭼک اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ،اﻋداد و ﻋﻼﻣت ھﺎﯾﯽ
ﻣﺛل ﻧﻘطﻪ و ﮐﺎﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺿﻣﻧﺎ ﯾک رﻣﺰﻋﺑور ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﻪ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺷﮐل ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻧﺗواﻧﻧد آن را ﺣدس ﺑﺰﻧﻧد.
  * رﻣﺰﻋﺑور را ﺑﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﭘﺮد :اﮔﺮ ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد رﻣﺰﻋﺑور ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد و آن را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ آن را دو دﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﯾف ﭘول و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺳطل آﺷﻐﺎل دﻓﺗﺮ ﺷﻣﺎ دﺳﺗﺮﺳﯽ دارد ،ﺗﻘدﯾم ﮐﺮده اﯾد .راه ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﺟﺎد و ﻧﮔﮫداری رﻣﺰھﺎی ﻋﺑور طوﻻﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺗوان آﻧﮫﺎ را ﺣﻔظ ﮐﺮد وﺟود دارد .اﻣﺎ اﻣﮐﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎﯾﯽ ﻣﺛل » «LastPassﮐﻪ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،ﻧﯾﺰ
وﺟود دارد .اﻟﺑﺗﻪ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد  Microsoft Wordﺑﺮای اﯾن ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .رﻣﺰﻋﺑور اﯾن ﻓﺎﯾل ھﺎ ﺗوﺳط ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی
راﯾﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻧﺗﺮﻧت ﻧﯾﺰ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻗﺎﺑل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳت.
  * رﻣﺰﻋﺑور ﻧﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد :رﻣﺰﻋﺑور ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺷﻣﺎ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن از اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺳﻣﺗﯽ از
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎم ،ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﺎ ،اﺳم ﻓﺮزﻧدان ،روز ﺗوﻟد ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳت اﻓﺮاد دﯾﮔﺮ درﺑﺎره ﺷﻣﺎ
ﺑداﻧﻧد ،ﭘﺮھﯾﺰ ﮐﻧﯾد.
  * رﻣﺰﻋﺑورﺗﺎن را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮔﻪ دارﯾد :ھﻣﯾﺷﻪ ھﻧﮔﺎم وارد ﮐﺮدن رﻣﺰﻋﺑور ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳت آن را از روی ﺷﺎﻧﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺧواﻧﻧد ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣوارد ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری رﻣﺰﻋﺑور ﺧود را ﺑﻪ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﮔوﯾﯾد .اﮔﺮ ھم ﻣﺟﺑور ﺑودﯾد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دوﺳت ،ھم ﮐﻼﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮐﯽ از اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﺑﮔوﯾﯾد ،اﺑﺗدا آن را ﺑﻪ ﯾک رﻣﺰﻋﺑور ﻣوﻗﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾﺮ دھﯾد و ﺑﻪ ﺷﺧص ﻣورد ﻧظﺮ ﺑدھﯾد .ﭘس از اﺗﻣﺎم ﮐﺎر ،آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟت ﻗﺑل ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯾد .اﻟﺑﺗﻪ،
اﻏﻠب اوﻗﺎت راه ھﺎی دﯾﮔﺮی ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺟﺎد ﯾک رﻣﺰ ﻋﺑور ﺟداﮔﺎﻧﻪ در ﺣﺳﺎب ﺧود وﺟود دارد ﮐﻪ در ﺻورت اﻣﮐﺎن ﺑﮫﺗﺮ اﺳت از اﯾن روش ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد .ﯾک رﻣﺰﻋﺑور ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ای اﻧﺗﺧﺎب ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺳﯽ آن را داﻧﺳت ،ﺣداﻗل ﺿﺮر را ﺑﺮاﯾﺗﺎن ﺑﻪ ھﻣﺮاه داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
  * رﻣﺰھﺎی ﻋﺑور ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮐﺳﺎن ﺑﺎﺷﻧد :از ﯾک رﻣﺰ ﻋﺑور ﺑﺮای ﺑﯾش از ﯾک ﺣﺳﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮐﻧﯾد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺳﯽ آن را ﺑﻔﮫﻣد ﺑﻪ ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ
دﺳﺗﺮﺳﯽ ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐﺮد .ﻓﺮض ﮐﻧﯾد رﻣﺰﻋﺑور ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮ و اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ﯾﮐﺳﺎن اﺳت ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮ ﺷﻣﺎ را »ھک« ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﻪ طﺮﯾﻘﯽ
رﻣﺰ آن را ﺑدﺳت آورد ،ﺑﻪ اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺰ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺧواھد داﺷت.
  * رﻣﺰھﺎی ﻋﺑور را ﺑﻪ ﺻورت دوره ای ﻋوض ﮐﻧﯾد :ﺗوﺻﯾﻪ ﻣﯽ ﺷود رﻣﺰ ﻋﺑور ﺧود را ﺑﻪ طور ﻣﻧظم ﺣداﻗل ھﺮ  3ﻣﺎه ﯾک ﺑﺎر ﻋوض ﮐﻧﯾد .زﯾﺮا
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮐﻪ دﯾﮔﺮان رﻣﺰ ﻋﺑور ﺷﻣﺎ را ﺑﻔﮫﻣﻧد ،اﻓﺰاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺑدون اطﻼع ﺷﻣﺎ رﻣﺰﻋﺑورﺗﺎن را دزدﯾده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻋوض ﻧﮐﻧﯾد ،از رﻣﺰﻋﺑور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭼﻧد راه ﺧوب ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺗن رﻣﺰھﺎی ﻋﺑور ﻣطﻣﺋن
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺗن رﻣﺰﻋﺑور ،ﺑﮫﺗﺮ اﺳت از ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎی ﻣﺗﻧوع و روش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑﺮای ﻣﺛﺎل:

  * ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐوﭼک
  * ﺣﺮوف و اﻋداد
  * ﻣﺧﻠوط ﮐﺮدن ﺑﻌﺿﯽ ﻋﻼﻣت ھﺎ
  * اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧد زﺑﺎن
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اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روش ھﺎ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و اﻣﻧﯾت رﻣﺰﻋﺑور را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و ﻏﯾﺮ ﻗﺎﺑل ﺣﻔظ ﮐﺮدن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻌﺿﯽ
از راه ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺛل ﺑﮐﺎر ﺑﺮدن ) 0ﺻﻔﺮ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮف  Oﯾﺎ ﻋﻼﻣت @ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮف  aھم اﯾده ﺧوﺑﯽ اﺳت ،زﯾﺮا اﯾن ﮐﺎر ﺣداﻗل ،زﻣﺎن ﭘﯾدا ﺷدن
رﻣﺰ ﻋﺑور ﺗوﺳط ﻧﺮم اﻓﺰار رﻣﺰﺷﮐن را اﻓﺰاﯾش ﻣﯽ دھد ﯾﺎ آن را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻏﯾﺮ ﻗﺎﺑل ﺣدس زدن ﻣﯽ ﮐﻧد.

رﻣﺰھﺎی ﻋﺑور را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺟﺎﯾﮔﺰﯾن راﯾﺞ )ﻣﺛل ﻣﺧﻔف ھﺎ( ﺑﻪ ﻋﺑﺎرات ﭘﯾﭼﯾده و ﻋﺟﯾب ﺗﺑدﯾل ﮐﺮد.


ﺑﺮای ﻣﺎ راﺣت ﺗﺮ اﺳت ﮐﻪ اﺑﺗدا ﺟﻣﻼت ﺧود را ﺑﻪ ﺻورت ﻓﯾﻧﮔﻠﯾش ﺑﻧوﯾﺳﯾم و ﺑﻌد روی آن ﺗﻐﯾﯾﺮاﺗﯽ را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم.
ﮐﺎر ﯾک ﻧﺮم اﻓﺰار رﻣﺰﺷﮐن اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺣﺮوف ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﺎ ھم ﺗﺮﮐﯾب ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ را در ﻣﺣل رﻣﺰ ﻋﺑور ﻗﺮار ﻣﯽ دھد ﺗﺎ از طﺮﯾق آزﻣون و ﺧطﺎ،
رﻣﺰﻋﺑور را ﺑﯾﺎﺑد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﻪ اﮐﺛﺮ اﻓﺮاد از ﯾک ﮐﻠﻣﻪ ﻣﻌﻧﯽ دار ﺑﺮای رﻣﺰﻋﺑور ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧود را ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ای آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﺑﺗدا ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻟﻐت ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧد .ﺧب ،ﻧﮐﺗﻪ ﻣﺛﺑت ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﮐﺛﺮ
اﯾن ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎ ﺑﺮای زﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ و ﻟﻐﺎت آن طﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﭘس ﺗوﺻﯾﻪ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺮای رﻣﺰ ﻋﺑور ﺧود ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ از ﻓﯾﻧﮔﻠﯾش اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﻪ راه ﻋﺎﻟﯽ دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰ وﺟود دارد .ﻓﺮض ﮐﻧﯾد در ﺣﯾن وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ،ﮐﺳﯽ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﯾﺑورد )ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻠﯾد( ﺷﻣﺎ ﻧﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔﺮ ﮐﻠﻣﻪ ای
ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ زﻧﯾد ﯾک ﮐﻠﻣﻪی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﻧﮔﻠﯾش ﺑﺎﺷد او ﺑﻪ راﺣﺗﯽ آن را ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﯽ ﺷود ،ﭼون ﻣﻌﻣوﻻ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺮوف اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﮐﯾﺑورد ﺗوﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰ ﭘﯾش روی ﺷﻣﺎﺳت ،ﮐﻠﻣﻪ ﺧود را ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد! اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺮای ھﻣﻪ ﻣﺎ ﭘﯾش آﻣده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواھﯾم در ﻣﺣﻠﯽ ﯾک ﮐﻠﻣﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻧوﯾﺳم و ﺑﻌد از اﯾﻧﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾم ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧوﺷﺗﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑوده و ﻣﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺗﺎﯾپ ﮐﺮده اﯾم.

در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ روی ﮐﻠﯾدھﺎی ﮐﯾﺑورد ﮐﻠﻣﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣورد ﻧظﺮﻣﺎن را ﺗﺎﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﭼون زﺑﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل روی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ
اﺳت ،ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﺣل وارد ﮐﺮدن رﻣﺰﻋﺑور ﺗﺎﯾپ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﯾﺰ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺧواھﻧد ﺑود .اﻟﺑﺗﻪ ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾک ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻠﯾد ﺑدون
ﺑﺮﭼﺳب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷد )!( ﻣﺳﺎﻟﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﻣﯽ ﺷود.

اﯾن ھﺎ ﻓﻘط ﭼﻧد راه ﺳﺎده ﺑﺮای ﭘﯾﭼﯾده ﮐﺮدن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻗﺎﺑل ﺣﻔظ ﻣﺎﻧدن رﻣﺰھﺎی ﻋﺑور ھﺳﺗﻧد ،ﺑدﯾﮫﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از روشھﺎی اﺑداﻋﯽ
ﺧود ﺑﺮای اﯾن ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺳواﻻت اﻣﻧﯾﺗﯽ
در ﻣوارد زﯾﺎدی در زﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﻧﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم ﯾک اﯾﻣﯾل ﺟدﯾد ،ﺷﻣﺎ اﻣﮐﺎن ﺗﻌﺮﯾف ﯾک ﺳوال اﻣﻧﯾﺗﯽ را دارﯾد ﮐﻪ در ﻣوارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ اﯾن ﺳوال ھوﯾت ﺧود را ﺑﺮای ﺳﺮوﯾس دھﻧده اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺳواﻻت اﻣﻧﯾﺗﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﺮای اﻧﺗﺧﺎﺑﺷﺎن وﺳواﺳﯽ
ﺧﺮج ﻧﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ از اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧوردارﻧد .ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ درون ﮔوﮔل ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﺳواﻻت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﮔﺮدﯾد در ﻣوارد زﯾﺎدی
ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾﻔﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﻪ اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺎ و ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﻪ آن ﺑﺳﯾﺎر ﺧطﺮﻧﺎک اﺳت.

ﯾک ﺳوال اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧوب ﺑﺎﯾد اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد:

  .1ﺑﻪ راﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﭘﺮده ﺷود و ﯾﺎدآوری آن ھم ﺳﺎده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻪ طوری ﮐﻪ ﺣﺗﯽ طﯽ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل آﯾﻧده آن را ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﻧﯾد.
  .2ﺳواﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﺗوان ﺟواب ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑﺮای آن ﺗﺻور ﮐﺮد .ﺳواﻟﯽ ﺑﺎ  ۱۰۰۰ﺟواب ﻣﻣﮐن ﮐﻪ ﻓﻘط ﯾﮐﯽ از آن ھﺎ درﺳت ﺑﺎﺷد ﭼطور
اﺳت؟
  .3ﺳواﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻪ در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﯾﺎ ﻧظﺮ ﺳﻧﺟﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﯾد.
  .4ﺟواﺑش در ﯾک ﯾﺎ دو ﮐﻠﻣﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷود.
  .5ھﺮﮔﺰ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧﮐﻧد

ﻣواردی ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯾﭻ وﺟﻪ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد:

  .1ﻏذاھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ رﻧگ ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯾﺰی از ﻋﻼﯾق ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ در طول زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
  .2ﻣدل و ﯾﺎ زﻣﺎن ﺳﺎﺧت اﺗوﻣﺑﯾل ﺗﺎن ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﯾک ﺧوره ﻣﺎﺷﯾن ،ﺗﺷﺧﯾص ﻣدل و ﺳﺎل ﺳﺎﺧت آن از روی ﻋﮐس اش ﭼﻧدان ﺳﺧت ﻧﺧواھد ﺑود.
  .3ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد :ﺳواﻻت در اﯾن راﺑطﻪ ﺑﻪ دﻟﯾل ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺟواب و وﺟود ﺷﺑﮐﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ھﻣﻪ ﯾﺎد آوری
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻏﯾﺮ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﻧد.
  .4اﺳم و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧواده :وﻗﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ھم در ﺷﺑﮐﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﺿو ھﺳﺗﻧد و در ﻟﯾﺳت دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن ھم ﻗﺮار دارﻧد،
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ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ای آﻧﮫﺎ را ﻧﻣﯽ داﻧد ﺧواﺟﻪ ﺣﺎﻓظ ﺷﯾﺮازی اﺳت.
  .5ﻧﺎم ﻣدرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ :ﭘﯾدا ﮐﺮدن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ اﻓﺮاد و طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل آﻧﮫﺎ ﮐﺎر ﭼﻧدان دﺷواری ﻧﯾﺳت و ﺑﻪ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﭼﻧد اﺣﺗﻣﺎل
ﻗوی را ﻣﺷﺧص و اﻣﺗﺣﺎن ﮐﺮد.
  .6ﻧﺎم اوﻟﯾن ﺷﻐل و ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣوﺳﺳﻪ ای ﮐﻪ در آن ﻣﺷﻐول ﺷده اﯾد :ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﭘﺮس و ﺟو در ﺧﺻوص ﻣﺣل ﺗوﻟد و زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ،ﺗﻧﮫﺎ ﺗﻌداد ﻣﺣدودی ﺷﻐل
در ﻟﯾﺳت ھﮐﺮ ﻣﺣﺗﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻪ ﯾک ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻪ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﮐﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.
  .7ﺳواﻻﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ،ﭼﻪ رﻧﮔﯽ اﺳت؟ رﻧگ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی وﺟود دارد اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﯾک رﻧگ ﻣﺷﺧص از آن وﺳﯾﻠﻪ را دارﯾد .ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
گ آن ﻣطﻠﻊ ھﺳﺗﻧد.
ﻋﮐس ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎن در ﻓﯾس ﺑوک وﺟود دارد و ھﻣﻪ از رﻧ ِ
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