ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ :ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﻓﻌﺎت زﯾﺎد ﻋﻮض ﻧﮑﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ را در واﻗﻊ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ از اﺳﺎس اﯾﺮاد دارد؟
ﻟﺮی ﮐﺮاﻧﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻻس وﮔﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺴﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﻨﯿﺖ آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ای ﻫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﻠﺰم ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﻮرد ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ را در آن اﻋﻤﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را
»دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺘﺪ دارﻧﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺮک ﮐﺮدن ﭘﺴﻮرد اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﺳﻪ روزﻣﺮه رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ  90روز ﯾﮑﺒﺎر ﭘﺴﻮردﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﯾﻠﺸﺎن
اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ را در ﻫﻤﺎن ﭘﺴﻮرد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﮐﺮاﻧﻮر در اﺛﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن آن دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  7700اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﻮردﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 Bruce Schneierﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺑﺪا ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان

ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺪ ﺑﻮدن ﺗﻐﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭘﺴﻮرد ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺮک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺪدا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻐﺮش دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

