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مہامن ایڈیٹر

پــاس ورڈ ایســی چیــز ہــے جســے آپ تقریبـاً روز اســتمعال کرتــے ہیــں اپنــی ای-میــل
مینــوپ وائــن  SANSکــی ســند یافتــہ انســٹرکٹر اور ‹ســکیورڈ آئــی ٹــی
تــک رســائی یــا آن-الئــن اشــیاء کــی خریــداری ســے لــے کــر اپنــے اســارٹ فــون تــک
سولیوشــنز› کــی ‹ســی ای او› ‹ /پرنســپل کنســلٹنٹ› ہیــں -وہ اعلــی تریــن
رســائی کــے لیــۓ -تاہــم پــاس ورڈز آپ کا کمــزور تریــن نکتــہ ہیــں؛ اگــر کســی کــو
رسٹیفیکیشــنز اور ســائرب ســکیورٹی پروگرامــز کــو مختلــف صنعتــوں اور
آپ کا پــاس ورڈ پتــہ چــل جــاۓ یــا وہ ا ُس کا انــدازہ لــگا لــے تــو وہ آپ کــے طــور
شــعبوں کــے لیــۓ بنانــے اور منظّــم کرنــے کــے  ١٤ســالہ تجربــے کــی
پــر آپ کــے اکاؤنٹــس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتا ہــے ،جــس کــے ذریعــے وہ رقــم
بنیــاد پــر کافــی مہــارت رکھتــی ہیــںTwitter: @MenopN LinkedIn: -
My-Ngoc «Menop» Nguyen
ُمنتقــل کــر ســکتا ہــے ،آپ کــی ای-میلــز پــڑھ ســکتا ہــے یــا آپ کــی شــناخت چــرا
ســکتا ہــے -اس لیــۓ مضب ـ ُوط پــاس ورڈز آپ کــی حفاظــت کــے لیــۓ بہــت رضوری
ہــے -تاہــم پــاس ورڈز عــام طــور پــر ا ُلجھــن پیــدا کــر دیتــے ہیــں ،یــاد رکھنــے اور لکھنــے میــں ُمشــکل ہوتــے ہیــں -اس نیوزلیٹــر میــں آپ یــہ ســیکھیں گــے کــہ ایســے مضبـ ُوط
پــاس ورڈز کیســے بنــاۓ جاتــے ہیــں جنہیــں یــاد رکھنــا اور لکھنــا آســان ہــو ،یــہ پــاس فریــزز کہالتــے ہیــں-

پاس فریزز

جــو مســئلہ ہــم ســب کــو درپیــش ہــے وہ یــہ ہــے کــہ ســائرب حملــہ آوروں نــے پــاس ورڈز کــو بـ ُروٹ فــورس (خـ ُودکار طــور پــر انــدازہ لگانــا) کرنــے کــے لیــۓ بہــت نفیــس اور
مؤثــر طریقــے نــکال لیــۓ ہیــں -اس کا مطلــب ہــے کــہ اگــر آپ کا پــاس ورڈ کمــزور ہــے یــا ا ُس کا انــدازہ لگانــا آســان ہــے تــو بُــرے لــوگ بــا آســانی آپ کــے پــاس ورڈز تــک
رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں -اپنــے آپ کــو محفـ ُوظ رکھنــے کــے لیــۓ ایــک اہــم قــدم مضبـ ُوط پــاس ورڈز کا اســتمعال ہــے -یــہ عــام طــور پــر پیچیــدہ پــاس ورڈز تخلیــق
کــر کــے کیــا جاتــا ہــے ،تاہــم ا ُنہیــں یــاد رکھنــا ُمشــکلُ ،مبہــم اور ا ُســے لکھنــا ُمشــکل ہــو ســکتا ہــے -اس کــے بجــاۓ ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ پــاس فریــزز کا اســتمعال کریــں
جــو کــہ کئــی بــے ترتیــب الفــاظ کا مجموعــہ ہوتــا ہــے -آپ کــے پــاس فریــز میــں جتنــے حـ ُروف ہــوں گــے وہ ا ُتنــا ہــی مضبـ ُوط ہــو گا -اس کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ ا ُســے یــاد
رکھنــا اور لکھنــا کافــی آســان ہوتــا ہــے لیکــن ســائرب ُمجرمــان کــے لیــۓ ا ُســے ہیــک کرنــا پھــر بھــی مشــکل ہوتــا ہــےُ -مندرجــہ ذیــل دو مختلــف مثالیــں مالحظــہ فرمائیــں-
Sustain-Easily-Imprison
Time for tea at 1:23
جــو چیــز ان پــاس فریــزز کــو اتنــا مضبـ ُوط بناتــی ہــے وہ ان کا رصف ملبــا ہونــا ہــی نہیــں بلکــہ ان کا بــڑے حـ ُروف (کیپیٹــل لیٹــرز) کا اســتمعال کرنــا ہــے (یــاد رہــے کــہ خالــی
جگــہ اور رمــوز اوقــاف ،ســمبلز ہیــں) -اس کــے عــاوہ ان پــاس فریــزز کــو یــاد رکھنــا اور ٹائــپ کرنــا بھــی آســان ہــے -آپ اپنــے پــاس فریزیــز کــو مزیــد مضبـ ُوط اس طــرح ســے
بنــا ســکتے ہیــں کــہ آپ حـ ُروف کــو اعــداد یــا ســمبلز ســے تبدیــل کــر دیــں ،جیســے ‹ ›aکــو ‹@› کــے ســمبل ســے اور حــرف ‹ ›oکــو عــدد ‹( ›0صفــر) ســے -اگــر ایــک ویــب
ســائٹ یــا پروگــرام پــاس ورڈ میــں اعــداد (منــرز) کــو محــد ُود کرتــا ہــے تــو اس ص ُورتحــال میــں جتنــے زیــادہ حــر ُوف کــی اجــازت ہــو ،اســتمعال کریــں-
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آپ کــو پــاس فریــز اســتمعال کرتــے وقــت ُمحتــاط رہنــا چاہیــۓ -اگــر بُــرے لــوگ آپ
کــے پــاس فریــز کــو بــا آســانی نقــل کــر ســکتے ہیــں یــا ُچــرا ســکتے ہیــں تــو پھــر اس
کا فائــدہ نہیــں ہــے-

۱.۱

۲.۲

۳.۳
۴.۴

آپ اپنــے ہــر اکاؤنــٹ یــا آلــہ کــے لیــۓ الــگ پــاس فریــز اســتمعال کریــں -مثــال
کــے طــور پــر آپ کبھــی بھــی اپنــے دفــر کــے اکاؤنــٹ یــا بینــک اکاؤنــٹ کــے
لیــۓ اســتمعال ہونــے والــے پــاس فریــز کــو کبھــی بھــی اپنــے ذاتــی اکاؤنٹــس
جیســے کــہ فیــس بُــک ،یــو ٹیــوب یــا ٹوئیٹــر ،کــے لیــۓ اســتمعال نہیــں کریــں-
اس طــرح اگــر آپ کا کوئــی ایــک اکاؤنــٹ ہیــک ہــو بھــی جاتــا ہــے تــو آپ کــے
باقــی اکاؤنٹــس محف ـ ُوظ رہتــے ہیــں -اگــر آپ کــو کافــی زیــادہ پــاس فریزیــز
پاس فریزیز ،مضب ُوط پاس ورڈز بنانے اور انہیں یاد رکھنے کا
یــاد رکھنــے پڑتــے ہیــں (جــو کــہ ایــک عــام بــات ہــے) تــو اس ص ـ ُورت میــں
ایک آسان طریقہ ہے-
آپ پــاس ورڈ مینیجــر اســتمعال کریــں -یــہ ایــک خــاص پروگــرام ہــے جــو آپ
کــے متــام پــاس فریزیــز کــو محفـ ُوظ طریقــے ســے ذخیــرہ کرتــا ہــے -اس طــرح
آپ کــو رصف اپنــے کمپیوٹــر یــا آلــہ اور پــاس ورڈ مینیجــر پروگــرام کا پــاس
فریــز یــاد رکھنــا پڑتــا ہــے-
آپ کبھــی بھــی اپنــے پــاس فریــز یــا اســے تخلیــق کرنــے کــے طریقــے کا کســی کــے ســاتھ اشــراک نہیــں کریــں بشــمول آپ کــے ســاتھ کام کرنــے والــے لوگــوں یــا آپ کــے
ســپروائزر کــے -یــاد رکھیــں کــہ پــاس فریــز ایــک راز ہــے اس لیــۓ اگــر کســی کــو اس کا علــم ہــو جاتــا ہــے تــو پھــر وہ مزیــد محفـ ُوظ نہیــں رہتــا -اگــر آپ غلطــی ســے
کســی پــاس فریــز کا اشــراک کســی کــے ســاتھ کرتــے ہیــں یــا آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کا پــاس فریــز چــوری ہــو گیــا ہــے یــا کســی کــو اس کــے بــارے میــں علــم ہــو گیــا
ہــے تــو آپ اســے فــورا ً تبدیــل کــر دیــں -رصف ایــک صـ ُورت میــں یعنــی ہنگامــی حالــت میــں آپ اپنــے خــاص ذاتــی پــاس فریزیــز کا اشــراک اپنــے خانــدان کــے قابــلِ
بھروســہ شــخص ســے کــر ســکتے ہیــں -ایــک طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ اپنــے اہــم ذاتــی پــاس فریزیــز کــو کہیــں لکــھ دیــں (اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ وہ آپ کــے دفــر
ســے متعلــق نہیــں ہــو) ،اور اســے کســی محفـ ُوظ جگــہ پــر ذخیــرہ کــر دیــں ،اور اس جگــہ کا اشــراک خانــدان کــے کســی انتہائــی قابــلِ بھروســہ فــرد ســے کریــں -اس
طــرح اگــر آپ کــے ســاتھ اگــر کچــھ ہــو جاتــا ہــے اور آپ کــو مــدد کــی رضورت ہوتــی ہــے تــو آپ کــے پیــارے ان اہــم اکاؤنٹــس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں-
آپ عوامــی کمپیوٹــرز ،جیســے کــہ ہوٹلــز یــا انٹرنیــٹ کیفــے ،کــو اپنــے اکاؤنٹــس تــک رســائی کــے لیــۓ اســتمعال نہیــں کریــں -چونکــہ ان کمپیوٹــرز کــو کوئــی بھــی
اســتمعال کــر ســکتا ہــے اس لیــۓ ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ ُمتاثــرہ ہــوں اور آپ کــے متــام ‹کــی اســٹروکس› کــو محفـ ُوظ کــر رہــے ہــوں -آپ اپنــے اکاؤنٹــس کــو رصف قابــلِ
بھروســہ کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت کــے ذریعــے ‹الگ اِن› کریــں-
آپ ان ویــب ســائیٹس ســے ہوشــیار رہیــں جــو آپ ســے ذاتــی ســواالت کا جــواب مانگتــی ہــوں -یــہ وہ ســواالت ہوتــے ہیــں جــن کــی رضورت آپ کــو پــاس فریــز بھولنــے
کــی صـ ُورت میــں ا ُســے ‹ری ســیٹ› کرنــے کــے لیــۓ پڑتــی ہــے -مســئلہ یــہ ہــے کــہ ان ســواالت کــے جوابــات اکــر انٹرنیــٹ یــا شــاید آپ کــے فیــس بُــک پیــج پــر پــر
موجــود ہوتــے ہیــں -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ اگــر آپ ذاتــی ســواالت کا جــواب دیتــے ہیــں تــو اس میــں رصف ایســی معل ُومــات ہونــی چاہيــۓ جــو کــہ انٹرنیــٹ
پــر موجــود نــہ ہــو یــا وہ فرضــی معل ُومــات ہــوں جــو کــہ آپ نــے خــود بنائــی ہــو -کیــا آپ اپنــے ســکیورٹی ســواالت کــے متــام جوابــات یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں؟ اس
کــے لیــۓ آپ کســی موضـ ُوع کا انتخــاب کریــں جیســے کــہ فلــم کا کوئــی کــردار ،اور پھــر اپنــے جوابــات اس کــردار کــو ســامنے رکھتــے ہــوۓ دیــں -ایــک اور طریقــہ یــہ
ہــے کــہ آپ پھــر ســے پــاس ورڈ مینیجــر کا اســتمعال کریــں کیونکــہ کئــی پــاس ورڈ مینیجــرز آپ کــو اضافــی معل ُومــات ذخیــرہ کرنــے کا اختیــار دیتــے ہیــں-

اپریل OUCH! ٢٠١۷
پــا س فر یزز

۵.۵

کئــی آن الئــن اکاؤنٹــس آپ کــو ایــک ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں جــو کــہ ٹو-فیکٹــر اوتھنٹیکیشــن یــا ٹُو-اســٹیپ ویریفیکیشــن کہالتــی ہــے -اس طریقــہ کار میــں
آپ کــو ‹الگ اِن› کرنــے کــے لیــۓ پــاس فریــز کــے عــاوہ بھــی کُچــھ چاہیــۓ ہــو گا جیســے کــہ آپ کــے اســارٹ فــون پــر بھیجــا گیــا پــاس کــوڈ -یــہ اختیــار رصف
پــاس فریــز اســتمعال کرنــے ســے کہیــں زیــادہ محفـ ُوظ ہــے -جــب بھــی ُممکــن ہــو آپ اس طــرح کــے مضبــوط اوتھنٹیکیشــن کــے طریقــوں کــو ف ّعــال کــر دیــں اور

۶.۶
۷.۷

ا ُنہیــں اســتعامل کریــں-

اکــر موبائــل آالت تــک رســائی  PINکــے ذریعــے محفـ ُوظ کــی گئــی ہوتــی ہــے -یــاد رہــے کــہ  PINبھــی ایــک پــاس ورڈ کــے ســواۓ کچــھ بھــی نہیــں ہــے -آپ کــی

 PINجتنــی ملبــی ہوگــی ،آپ کــے آالت ا ُتنــے ہــی زیــادہ محفـ ُوظ ہــوں گــے -کئــی موبائــل آالت آپ کــو  PINمنــر کــو کســی پــاس فریــز یــا بایومیٹــرک ،جیســے کــہ فنگــر
پرنــٹ ،ســے تبدیــل کرنــے کــی اجــازت فراہــم کرتــے ہیــں-

اگر آپ کوئی اکاؤنٹ مزید استمعال نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ا ُسے بند ،ڈیلیٹ یا غیر ف ّعال کر دیں-

مزید جانیئے

! OUCHکــے ماہانــہ ســیکیورٹی تعلیــم کــے نیــوز لیٹــر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رســائی حاصــل کریــں اور SANSســیکیورٹی ســے مزیدآگاہــی کــے لئــے

اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( securingthehuman.sans.org/ouch/archivesانگریــزی میــں) ـ

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.com

کا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج

 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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