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جائزہ

پاس ورڈ مینیجرز

آن الئــن اپنــی حفاظــت کــے لیئــے ســب ســے اہــم تریــن اقدامــات میــں ســے ایــک
قــدم یــہ ہــے کــہ آپ اپنــے ہــر اکاؤنــٹ اور ایپلیکیشــن کــے لیئــے ایــک منفــرد اور
مضبــوط پــاس ورڈ بنائیــں -بــد قســمتی ســے آپ کــے لیئــے ہــر اکاؤنــٹ کــے مختلــف
پــاس ورڈ کــو یــاد رکھنــا تقریب ـاً ناممکــن ہــے -اس وجــہ ســے ہــی لــوگ اپنــے پــاس
ورڈ کــو دوبــارہ اســتمعال کرتــے ہیــں -بدقســمتی ســے اپنــے پــاس ورڈ کــو مختلــف
اکاؤنٹــس کــے لیئــے دوبــارہ اســتمعال کرنــا بہــت خطرنــاک ہوتــا ہــے کیونکــہ اگــر

مہامن ایڈیٹر

کــرس کرسچینســن کیلــی فورنیــا میــں مقیــم ایــک انفارمیشــن ســکیورٹی
کنســلٹنٹ ہیــں -وہ اس صنعــت میــں  ٢٠ســال کا تجربــہ رکھتــے ہیــں اور ان
کــے پــاس کئــی ٹیکنیکل رسٹیفیکیشــنز بھــی ہیں -انہــوں نے کافی کانفرنســز
ســے خطــاب کیــا ہــے اور اس صنعــت کــے لیئــے کئــی مضامیــن بھــی لکھــے
ہیں -آپ کــرس تــک  @cchristiansonاور https://ismellpackets.com
کــے ذریعــے رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں-

کســی کــو آپ کــے ایــک اکاؤنــٹ کا پــاس ورڈ پتــہ چــل جائــے تــو وہ آپ کــے ان
باقــی متــام اکاؤنٹــس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں جــن کا وہــی پــاس ورڈ ہــے -اس کا آســان حــل پــاس ورڈ مینیجــر کا اســتمعال ہــے جســے پــاس ورڈ والــٹ بھــی کہتــے
ہیــں -یــہ وہ پروگرامــز ہوتــے ہیــں جــو آپ کــے متــام پــاس ورڈز کــو محفــوظ طریقــے ســے ذخیــرہ کرتــے ہیــں جــس کــی وجــہ ســے آپ کــے لیئــے ہــر اکاؤنــٹ کا الــگ پــاس
ورڈ رکھنــا آســان ہوتــا ہــے -پــاس ورڈ مینیجــرز اس عمــل کــو آســان بنــا دیتــے ہیــں کیوںکــہ آپ کــو ہــر اکاؤنــٹ کا پــاس ورڈ یــاد رکھنــے کــے بجائــے رصف پــاس ورڈ مینیجــر
کا ماســٹر پــاس ورڈ یــاد رکھنــا پڑتــا ہــے-

پاس ورڈ مینیجرز کام کیسے کرتے ہیں؟

پــاس ورڈ مینیجــرز کام اس طــرح کرتــے ہیــں کــہ وہ آپ کــے متــام پــاس ورڈز کــو ایــک ڈیٹــا بیــس میــں ذخیــرہ کــر دیتــے ہیــں ،جــو کــہ والــٹ بھــی کہالتــا ہــے -پــاس ورڈ
مینیجــر والــٹ میــں موجــود متــام مــواد کــو انکرپــٹ کــر دیتــا ہــے اور وہ اس ماســٹر پــاس ورڈ کــے ذریعــے اس کــی حفاظــت کرتــا ہــے جــس کا رصف آپ کــو علــم ہوتــا ہــے-
جــب آپ کــو کوئــی پــاس ورڈ نکالنــا ہــو جیســے کــہ آن الئــن بینکنــگ یــا ای میــل میــں الگ ان ہونــے کــے لیئــے ،تــو آپ کــو والــٹ کــو کھولنــے کــے لیئــے رصف اپنــے ماســٹر
پــاس ورڈ کــو اپنــے پــاس ورڈ مینیجــر میــں لکھنــا ہــو گا -زیــادہ تــر پــاس ورڈ مینیجــر خــودکار طــور پــر ہــی پــاس ورڈ نــکال لیتــا ہــے اور آپ کــو محفــوظ طریقــے ســے الگ ان
کــر دیتــا ہــے -اس طــرح آپ کــے لیئــے درجنــوں پــاس ورڈز بنانــا آســان ہــو جاتــا ہــے کیوںکــہ آپ کــو انہیــں یــاد نہیــں رکھنــا پڑتــا ہــے-
کچــھ پــاس ورڈ مینیجــرز والــٹ کــو آپ کــے کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ پــر ذخیــرہ کرتــے ہیــں جبکــہ دورسے اســے کالؤڈ پــر ذخیــرہ کرتــے ہیــں -مزیــد یــہ کــہ زیــادہ تــر
پــاس ورڈ مینیجــرز میــں آپ کــے پــاس ورڈ والــٹ کــے مــواد کــو ان مختلــف آالت میــں جــن کــو آپ نــے اجــازت دے رکھــی ہــے ،خــودکار طــور پــر ســنکرونائز کرنــے کــی
صالحیــت موجــود ہوتــی ہــے -اس طــرح جــب آپ اپنــے لیــپ ٹــاپ کــے پــاس ورڈ کــو اپڈیــٹ کرتــے ہیــں تــو یــہ تبدیلــی آپ کــے باقــی متــام آالت میــں ســنکرونائز ہــو جاتــی
ہــے -اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ ڈیٹابیــس کــس جگــہ موجــود ہــے ،آپ کــو پــاس ورڈ مینیجــر کــی ایپلیکیشــن کــو اســتمعال کرنــے کــے لیئــے اســے اپنــے سســٹم یــا آلــہ پــر
انســٹال کرنــا پڑتــا ہــے-

ستمرب OUCH! ٢٠١۷
پــا س ور ڈ مینیجــرز
جــب آپ پہلــی بــار پــاس ورڈ مینیجــر انســٹال کرتــے ہیــں تــو آپ کــو اپنــے ہــر
اکاؤنــٹ کــے الگ ان اور پــاس ورڈ کــو لکھنــا پڑتــا ہــے یــا امپــورٹ کرنــا پڑتــا ہــے-
اس کــے بعــد جــب بھــی آپ کســی نئــے اکاؤنــٹ کــو رجســٹر کرتــے ہیــں یــا کســی
موجــودہ اکاؤنــٹ کا پــاس ورڈ اپڈیــٹ کرتــے ہیــں تــو پــاس ورڈ مینیجــر اس کــی
شــناخت خــود ہــی کــر لیتــا ہــے اور والــٹ بھــی خــودکار طــور پــر اپڈیــٹ ہــو جاتــا
ہــے -یــہ اس لیئــے ممکــن ہوتــا ہــے کــہ زیــادہ تــر پــاس ورڈ مینیجــرز آپ کــے ویــب
بــراؤزر کــے ســاتھ کام کرتــے ہیــں -اس انٹیگریشــن کــے ذریعــے پــاس ورڈ مینیجــرز
آپ کــو خــودکار طــور پــر ان ویــب ســائٹس پــر الگ ان کــر دیتــا ہــے-
ایــک اہــم بــات یــہ ہــے کــہ جــو ماســٹر پــاس ورڈ آپ پــاس ورڈ مینیجــر کــے مــواد
کــی حفاظــت کــے لیــۓ اســتمعال کرتــے ہیــں وہ بہــت مضبــوط ہــو اور دورسوں کــے
لیــۓ اس کا انــدازہ لگانــا مشــکل ہــو -بلکــہ ہــارا مشــورہ یــہ ہــے کــہ آپ کســی
جملــے کــو اپنــا ماســٹر پــاس ورڈ بنــا دیــں ،جــو کــہ پــاس ورڈز کــی مضبــوط تریــن
قســم میــں ســے ایــک ہــے -اگــر آپ کا پــاس ورڈ مینیجــر ٹـ ُو اســٹیپ ویریفکشــیوں
کــی حامیــت کرتــا ہــے تــو آپ ا ُســے رضور پــاس ورڈ مینیجــر کــے لیــۓ اســتمعال
کریــں -آخــری بــات یــہ کــہ آپ اپنــے ماســٹر پــاس ورڈ کــو یــاد رکھیــں کیونکــہ اگــر
آپ ا ُســے ب ُھــول گئــے تــو آپ اپنــے کســی بھــی پــاس ورڈ تــک رســائی حاصــل نہیــں
کــر ســکیں گــے-

پاس ورڈ مینیجرز آپ کے مختلف پاس ورڈز کو محفوظ طریقے سے
ذخیرہ کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے-

پاس ورڈ مینیجرز کا انتخاب کرنا

حصــے میــں ایــک لنــک فراہــم کیــا ہــے جہــاں پــاس ورڈ مینیجــرز کــے
آپ کئــی پــاس ورڈ مینیجــرز میــں ســے کســی کا بھــی انتحــاب کــر ســکتے ہیــں -ہــم نــے وســائل والــے ّ
تبــرے موجــود ہیــں -اپنــے لیــۓ ســب ســے بہرتیــن پــاس ورڈ مینیجــر کا انتخــاب کرتــے وقــت مندرجــہ ذیــل باتــوں کا خیــال رکھیــں:
•آپ کا پــاس ورڈ مینیجــر آپ کــے اســتمعال کــے لیئــے آســان ہونــا چاہیــۓ -اگــر آپ کــو ا ُســے ســمجھنے میــں دُشــواری پیــش آ رہــی ہــے تــو آپ کوئــی ایســا حــل
تــاش کریــں جــو آپ کــی رضوریــات اور مہــارت کــے عیــن ُمطابــق ہــو-
•پــاس ورڈ مینیجــر کــو ہــر ا ُس آلــہ پــر کام کرنــا چاہیــۓ جــس میــں آپ کــو پــاس ورڈز لگانــے کــی رضورت ہــو -یہــاں اس بــات کا بھــی خیــال رکھیــں کــہ ا ُس پــاس
ورڈ مینیجــر کــے ذریعــے آپ کــے متــام آالت کــے پــاس ورڈز کــو ســنکرونائز کرنــا آســان ہــو-
•آپ رصف معــروف پــاس ورڈ مینیجــرز کا اســتمعال کریــں -ا ُن مصن ُوعــات ســے ہوشــیار رہیــں جنہیــں آۓ ہــوۓ زیــادہ عرصــہ نہیــں گــزرا ہــو یــا جــن کــے بــارے
میــں کمیونیٹــی نــے کــم یــا کوئــی بھــی آراء نہیــں دی ہوئــی ہــو -ســائرب ُمجرمــان آپ کــی معلومــات ُچرانــے کــے لیئــے جعلــی پــاس ورڈ مینیجــرز بنــا ســکتے ہیــں-
آپ ان وینــڈرز ســے بھــی بہــت ہوشــیار رہیــں جــو اس بــات کــو فــروغ دیتــے ہیــں کــہ ا ُنہــوں نــے کوئــی اپنــا انکرپشــن کا حــل بنایــا ہــے-
•آپ ا ُن پــاس ورڈ مینیجــرز ســے اجتنــاب کریــں جــو یــہ دعــوہ کرتــے ہــوں کــہ وہ آپ کا ماســٹر پــاس ورڈ ریکــؤر کــر ســکتے ہیــں کیونکــہ دراصــل اس کا مطلــب یــہ
ہــے کــہ ا ُنہیــں آپ کــے ماســٹر پــاس ورڈ کا علــم ہــے اور یــہ آپ کــے لیئــے خطرنــاک ثابــت ہــو ســکتا ہــے-
•آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ جــس وینــڈر کا بھــی انتخــاب کرتــے ہیــں ،وہ فعــال طــور پــر پــاس ورڈ مینیجــر کــو اپڈیــٹ اور پیــچ کرتــا ہــو اور
اس بــات کــو بھــی یقینــی بنائیــں کــہ آپ ہمیشــہ ا ُس کا جدیــد تریــن ورژن اســتمعال کــر رہــے ہــوں-

ستمرب OUCH! ٢٠١۷
پــا س ور ڈ مینیجــرز
•پــاس ورڈ مینیجــر میــں آپ کــے لیــۓ خــودکار طــور پــر مضبــوط پــاس ورڈ بنانــے کــی صالحیــت موجــود ہونــی چاہیــۓ اور اســے آپ کــے منتخــب کيــۓ ہــوۓ پــاس
ورڈ کــی ملبائــی بھــی دکھانــی چاہیــۓ-

حســاس معلومــات کــو ذخیــرہ کرنــے کا اختیــار دینــا چاہیــۓ جیســے کــہ آپ کــے خفیــہ ســواالت کــے جوابــات ،کریــڈٹ کارڈز
•پــاس ورڈ مینیجــر کــو آپ کــی دورسی ّ
یــا فریکوئنــٹ فالیــر منــرز-

حســاس معلومــات کــو محفــوظ طریقــے ســے ذخیــرہ کرنــے کا بہــت زبردســت طریقــہ ہــے -البتــہ چونکــہ یــہ بہــت اہــم
پــاس ورڈ مینیجــرز آپ کــے متــام پــاس ورڈز اور ّ

معلومــات ذخیــرہ کرتــا ہــے اس لیــۓ آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کا ماســٹر پــاس ورڈ مضبــوط اور ُمنفــرد ہــے اور نــہ رصف کســی حملــہ آور کــے لیــۓ اس کا انــدازہ
لگانــا مشــکل ہــو بلکــہ آپ کــے لیــۓ اســے یــاد رکھنــا بھــی آســان ہــو-

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

اردو ایڈیشن
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کا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج

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