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પાસળડડ  યાદ રાખળાની મથામણમાંથી મલે છુટકારો ! 
 

 

 

આ ડિવાઇસ દ્વારા એકાઉન્ટ એકદમ 

સુરક્ષિત રહેશ ે 

લધી યહેરી ટેકનોરોજીને રીધે હલે તભે 
કોઈ ણ કાભ ઇરેક્ટટર ોનનક યીતે  ખૂફ જ 
સયતાથી કયી ળકો છો છી બરેને તે 
ફંકભાંથી ૈસા ટર ાન્સપય કયલાના  હોમ કે 
કોઈ ળોનંગ કયલાનંુ હોમ યંતુ 
ઓનરાઇન પ્રક્રિમા ભાટે તભાયે જુદી  જુદી પોયભભાં તભારંુ ખાતંુ ખોરલું ડે છે 
અને દયેક ખાતા સાથે એક ાસલડડ  ણ  ફનાલલો ડે છે. ઘણી લખતે તો એટરાં 
ફધાં પ્રકાયનાં એકાઉન્ટ ફની જામ છે કે , તેભના ાસલડડને માદ યાખલા ણ એક 
ભુશ્કેર થઈ જામ છે , યંતુ હલે આલનાયા ક્રદલસોભાં તભાયે તભાયા ઇરેક્ટટર ોનનક 
ખાતા ખોરલા ભાટે ાસલડડ  ટાઇ કયલાની જયૃયત નક્રહ ડે. તભે તભાયા ભગજભાં 
નલચાયળો અને તભારંુ એકાઉન્ટ ખૂરી જળ.ે 

તમે જ ેક્ષવચારશો તે પાસવિડ  બની જશ ે

લામયરેસ હેડસેટ ક્રડલાઇસ દ્વાયા હલે આ ળક્ટમ થઈ ળકળે. મુનનલનસડટી ઓપ  

કેનરપોનનમાની ફકડ રે સ્કૂર ઓપ ઇન્પભેળનના લૈજ્ઞાનનકોએ એક એલી ળોધ કયી  

છે કે , જ ેતભાયા ભગજના તયંગો દ્વાયા તેભાં ાસલડડને  સ્થાનત કયી રેળે. આ 
હેડસેટ ક્રડલાઇસ કમ્પ્મૂટયને બ્રૂ ટૂથ સાથે ણ જોડી ળકામ  છે જ્માયે તભે આ 
ક્રડલાઇસને હેયળો ત્માયે તભાયા ભગજના  ઇરેક્ટટર ોન્સે્રોગ્રાભ(ઈઈજી) તયંગોને 
તે કેચ કયી રેળે , અને તભે જ ેનલચાયળો તે ાસલડડ  તયીકે તેને જાણ થઈ જળે. 
જોન ચુઆંગનાં નેતૃત્લભાં લૈજ્ઞાનનકોની એક ટુકડીએ આ ક્રડલાઇસ તૈમાય કમંુ છે , 

જનેી ક્રકંભત રગબગ ૧૦૦ ડોરય જટેરી છે. આ ક્રડલાઇસ અંગે લૈજ્ઞાનનકોએ કહ્યું 
હતંુ કે , અભ ેભગજનાં તયંગોને કેચ કમાડ છે અને આ ક્રડલાઇસભાં ખૂફ જ સસ્તાં 
ઈઈજી સેન્સયનો ઉમોગ કયામો છે તે છતાં ણ આ ક્રડલાઇસ ખૂફ પ્રાભાનણક છે 
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અને તે તભાયા ાસલડડની ઓખાણ કયલા ભાટે સક્ષભ છે. 

એકાઉન્ટ એકદમ સુરક્ષિત રહેશ ે

કદાચ તભને એલું થતંુ હળે કે જ ેનલચાય તભે કયો છો તે નલચાય જો કોઈ ફીજાના 
ભગજભાં ણ આલે તો તભારંુ એકાઉન્ટ સુયનક્ષત કેલી યીતે યહેળે  ? તો તેને ભાટે 
તભાયે ગબયાલાની જયૃય નથી ત્માય ફાદ ણ એકાઉન્ટ એકદભ સુયનક્ષત યહેળે , 

કેભ કે, નલચાયો સભાન હોલા છતાં ણ ભગજના તયંગો અરગ-અરગ યહેળે. આ 
હંડસેટના ળયૃઆતના પ્રમોગ  દયનભમાન લૈજ્ઞાનનકોએ આનો ઉમોગ કયનાયાં 
રોકોને સાત પ્રકાયનાં ભાનનસક કાભ  કયલા ભાટે કહ્યું , તેભાં હેરાં ત્રણ કાભ તો 
ફધાનાં એક સભાન જ હતાં , જલેાં કે શ્વાસ રેલો , કી-ફોડડ  ય આંગીઓ દ્વાયા 
ચડાલ-ઉતાય કયલો , અલાજ સાંબલો લગેયે ત્માય ફાદ કયલાભાં આલેરા ચાય 
અરગ-અરગ પ્રકાયનાં ભાનનસક  અભ્માસો દ્વાયા ભાણસના ભાનનસક તયંગોનો 
અભ્માસ કયલાનો પ્રમત્ન કયલાભાં આવ્મો  હતો, આભાં તેભણે ભાત્ર એક ટકા 
જટેરી ગડફડ થલાની ળંકા ફતાલી હતી. 

  
 

 


