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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

آسان پاس ورڈز بنانا
جائزہ

آپ کــو اکثــر بتایــا جاتــا ہــے کــہ آپ کــے پــاس ورڈ آپ کــے اکاؤنٹــس کــو محفــوظ بنانــے کا اہــم تریــن ذریعــہ ہیــں (جــو کــہ درســت بــات ہــے) ،لیکــن شــاید ہــی آپ
کــو کبھــی بھــی یــہ بتایــا گیــا ہــو کــہ آســان طریقــے ســے مضبــوط پــاس ورڈ کیســے بنایــا جــاۓ اور اســے کــس طــرح ســے محفــوظ رکھــا جــاۓ -ہــم نــے آپ کــو
اپنــے پــاس ورڈ کــو آســان بنانــے کــے لیئــے ،اپنــے اکاؤنٹــس کــو محفــوظ رکھنــے کــے لیئــے اور اپنــے مســتقبل کــو محفــوظ بنانــے کــے لیئــے مندرجــہ ذیــل تیــن
آســان اقدامــات بیــان کیئــے ہیــں-

پاس فریزز

مشــکل اور پیچیــدہ پــاس ورڈز رکھنــے کــے دن اب ُگــزر چُکــے ہیــں -ایســے پــاس ورڈز کــو یــاد رکھنــا اور لکھنــا کافــی مشــکل ہوتــا ہــے اور آج کل کــے بــرق
رفتــار کمپیوٹــرز کــے ہوتــے ہــوۓ ســائبر حملــہ آوروں کــے لیئــے ان کا پتــہ لگانــا مشــکل نہیــں ہــے -مضبــوط پــاس ورڈ رکھنــے کا طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ لمبــے
پــاس ورڈز رکھیــں یعنــی اس میــں جتنــے زیــادہ الفــاظ ہــوں گــے اُتنــا بہتــر ہــے -یــہ پــاس فریــزز کہالتــے ہیــں ،یــہ ایســے مضبــوط پــاس ورڈز ہوتــے ہیــں جــن میــں
چھوٹــے جُملــے یــا بــے ترتیــب الفــاظ اســتعمال ہوتــے ہیــں -مندرجــہ ذیــل دو مثالیــں مالحظــہ فرمائیــں:
!Time for strong coffee
lost-snail-crawl-beach
ان دونــوں مثالــوں میــں بیــس ســے زیــادہ حــروف ہیــں جــو کــہ یــاد رکھنــے اور لکھنــے میــں آســان مگــر ان کا انــدازہ لگانــا بہــت مشــکل ہــے -آپ ایســی ویــب ســائٹس
پــر بھــی جائیــں گــے جہــاں پــاس ورڈ میــں ســمبلز ،نمبــرز یــا بــڑے حــروف کــو شــامل کرنــا الزمــی ہــو گا -یــاد رہــے کــہ یہــاں پــاس ورڈ کا لمبــا ہونــا بہــت اہــم ہــے-

پاس ورڈ مینیجرز

آپ کــو ہــر اکاؤنــٹ کــے لیئــے ایــک منفــرد پــاس ورڈ چاہیئــے ہــو گا -اگــر آپ ایــک ہــی پــاس ورڈ کــو ایــک ســے زیــادہ اکاؤنٹــس کــے لیئــے اســتعمال کرتــے ہیــں
تــو اس طــرح آپ اپنــے آپ کــو بہــت بــڑے خطــرے میــں ڈال رہــے ہیــں -اس طــرح ســائبر حملــہ آور کــو آپ کــے اســتعمال میــں موجــود صــرف ایــک ویــب ســائٹ
ہیــک کرنــی ہــو گــی ،اس میــں ســے آپ ســمیت تمــام لوگــوں پــاس ورڈز چُرانــے ہــوں گــے اور پھــر وہ آپ کــے اس ایــک پــاس ورڈ کــے ذریعــے آپ کــے باقــی
تمــام اکاؤنٹــس میــں آپ بــن کــر الگ اِن ہــو جــاۓ گا -ایســا اکثــر ہوتــا رہتــا ہــے ،شــاید آپ کــی ســوچ ســے بھــی زیــادہ -آپ کــو یقیــن نہیــں آیــا؟ آپ اس ویــب ســائٹ
کا دورہ کریــں  www.haveibeenpwned.comاور دیکھیــں کــہ آپ کــے اســتعمال میــں موجــود کــون کــون ســی ویــب ســائٹس ہیــک ہــو چکــی ہیــں اور ان کــے
پــاس ورڈز ،بشــمول آپ کــے ،چــوری ہــو چکــے ہیــں -اس صــورت میــں آپ کــو کیــا کرنــا چاہیئــے؟ آپ کــو پــاس ورڈ مینیجــر اســتعمال کرنــا چاہیئــے-
یــہ ایســے خــاص کمپیوٹــر پروگرامــز ہوتــے ہیــں جــو آپ کــے تمــام پــاس ورڈز کــو محفــوظ طریقــے ســے انکریپٹــڈ والــٹ میــں ذخیــرہ کرتــے ہیــں -آپ کــو صــرف
ایــک پــاس ورڈ یــاد رکھنــا ہــو گا جــو کــہ آپ کــے پــاس ورڈ مینیجــر کا ہــو گا -آپ کــو جــب بھــی ضــرورت ہــو ،پــاس ورڈ مینیجــر خــودکار طــور پــر آپ کــے تمــام
پــاس ورڈز کــو نــکال لــے گا اور آپ کــو ویــب ســائٹس میــں الگ اِن کــر دے گا -ان میــں اور بھــی خصوصیــات ہوتــی ہیــں جیســے کــہ آپ کــے خفیــہ ســوالوں کــے

www.sans.org/security-awareness

جــواب ذخیــرہ کرنــا ،ایــک ہــی پــاس ورڈ کــو دوبــارہ اســتعمال کرتــے وقــت آپ کــو متن ّبــہ کرنــا ،ایــک پــاس ورڈ جنریٹــر جــس کا کام اس بــات کــو یقینــی بنانــا ہــو
کــہ آپ مضبــوط پــاس ورڈ اســتعمال کــر رہــے ہیــں اور کئــی مزیــد خصوصیــات شــامل ہیــں -زیــادہ تــر پــاس ورڈ مینیجــرز محفــوظ طریقــے ســے تقریبـا ً کســی بھــی
کمپیوٹــر یــا آلــہ کــے ســاتھ ســنکرونائز ہــو ســکتے ہیــں اس لیئــے اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کــون ســا سِ ســٹم اســتعمال کــر رہــے ہیــں ،پــاس ورڈ مینیجــر آپ
کــے تمــام پــاس ورڈز کــو محفــوظ بناتــا ہــے-
آخــری بــات یــہ کــہ آپ اپنــے پــاس ورڈ مینیجــر کــے پــاس ورڈ کــو کہیــں لکــھ کــر گھــر کــے کســی محفــوظ مقــام پــر ذخیــرہ کــر لیــں -کچــھ پــاس ورڈ مینیجــرز آپ
کــو پــاس ورڈ مینیجــر ریکــؤری ِکــٹ کــو پرنــٹ کرنــے کــی بھــی ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں -اس طــرح اگــر آپ اپنــے پــاس ورڈ مینیجــر کا پــاس ورڈ بھــول بھــی
جاتــے ہیــں تــو آپ کــے پــاس اس کا بیــک اپ موجــود ہوتــا ہــے -یــا اگــر آپ بیمــار ہــو جاتــے ہیــں یــا کســی ہنگامــی حالــت میــں آ جاتــے ہیــں تــو آپ کــی شــریک
حیــات یــا خانــدان کــے قابــل بھروســہ لــوگ آپ کــے لیئــے ان معلومــات کــو بازیــاب کــر ســکتے ہیــں-

ٹواسٹیپ ویریفیکیشن

ُٹواســٹیپ ویریفیکیشــن (جــو کــہ اکثــر ٹــو فیکٹــر اوتھنٹیکیشــن یــا ملٹــی فیکٹــر اوتھنٹیکیشــن بھــی کہالتــی ہــے) ســکیورٹی کــی مزیــد ایــک تہــہ بچھــا دیتــی ہــے -آپ کــو
اپنــے اکاؤنــٹ میــں الگ اِن کرنــے کــے لیئــے دو چیــزوں کــی ضــرورت ہوتــی ہــے ،ایــک آپ کا پــاس ورڈ اور دوســرا ایــک عــددی کــوڈ جــو کــہ آپ کــے اســمارٹ
فــون کــے ذریعــے نکلتــا ہــے یــا آپ کــے فــون پــر بھیجــا جاتــا ہــے -یــہ تمــام تــر عمــل اس بــات کــو یقینــی بناتــا ہــے کــہ اگــر کســی ســائبر حملــہ آور کــے ہاتــھ آپ
کا پــاس ورڈ لــگ بھــی جــاۓ تــو وہ پھــر بھــی آپ کــے اکاؤنــٹ میــں داخــل نہیــں ہــو ســکےُ -ٹواســٹیپ ویریفیکیشــن کــو لگانــا بہــت آســان ہوتــا ہــے اور آپ کــو اســے
نئــے کمپیوٹــر یــا آلــہ میــں الگ اِن کرتــے وقــت صــرف ایــک بــار اســتعمال کرنــا ہوتــا ہــے -جــب بھــی ممکــن ہــو آپ اســے فعــال کــر دیــں ،خصوصـا ً اپنــے ســب
ســے اہــم اکاؤنٹــس کــے لیئــے جیســے کــہ آپ کــے بینــک کا اکاؤنــٹ یــا ریٹائرمنــٹ ســے متعلــق اکاؤنٹــس یــا آپ کا ای میــل اکاؤنــٹ -اگــر آپ پــاس ورڈ مینیجــر کا
اســتعمال کــر رہــے ہیــں تــو ہمــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ اســے ایــک مضبــوط پــاس فریــز اور ُٹواســٹیپ ویریفیکیشــن کــے ذریعــے محفــوظ بنائیــں-
آپ کو شاید سُننے میں عجیب لگے لیکن یہ تین آسان اقدامات اپنا کر آپ اپنی مالزمت ،ساکھ اور مالی مستقبل کو کافی حد تک محفوظ بنا سکتے ہیں-

اردو ایڈیشن

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
رسانجــام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

مہامن ُمدیر

جســٹن ہینڈرســن ( H & A (@SecurityMapperســکیورٹی سولُوشــنز کــے شــریک بانــی ہیــں ،وہ SANS
انســٹیٹیوٹ میــں تصدیــق شــدہ انســٹرکٹر اور  SANSســائبر ڈیفینــس اور  SIEMســے متعلــق کورســز کــے مصنــف

بھــی ہیــں -وہ ســائبر ڈیفینــس میــں کافــی دلچســپی رکھتــے ہیــں اور اپنــے پــاس مشــاورت فراہــم کرنــے کا پنــدرہ ســالہ
تجربــہ بھــی رکھتــے ہیــں-

وسائل:

			
:Have I Been Pwned
			
ٹو فیکٹر اوتھنٹیکیشن سائٹ:
 NIST SP800-63Bڈیجیٹل آئڈینٹی گائیڈالئنز:
				
پوسٹر :آپ ہدف ہیں:

https://haveibeenpwned.com/
https://twofactorauth.org/
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
https://www.sans.org/u/OGi
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