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پاس فریزز

اپنــی ای میــل اور آئــن الئــن بینکنــگ ســے لــے کــر اشــیاءخریدنے یــا اســارٹ
فــون تــک رســائی حاصــل کرنــے کــے لیــۓ ،پــاس ورڈ ایســی چیــز ہیــں جــن کا
گاۓ برونیــو IPSS Inc..کــے ســینیرئ کنســلٹنٹ SANS ،کــے انســٹرکٹر اور ISC
اســتعامل آپ تقریبـاً روزانــہ کرتــے ہیــں ،تاہــم پــاس ورڈ آپ کــے کمــزور تریــن
ہینڈلــر ہیــں۔ گاۓ کــے پــاس  SANS GSEہــے اور وہ  SANSکا ســائرب گارڈیــن
نــکات میــں ســے ایــک ہیــں ،اگــر کســی کــو آپ کا پــاس ورڈ پتــہ چــل جائــے تــو
پروگــرام مک ّمــل کرچکــے ہیــں۔ آپ گاۓ کــو ٹوئیٹرپــر @GuyBruneauاور
وہ آپ کــی شــناخت چــرا ســکتا ہــے ،آپ کــے پیســے کســی دورسے اکاﺅنــٹ
ویســے handlers.sans.org/gbruneauکــے ذریعــے فالــو کــر ســکتے ہیــں۔
میــں منتقــل کــر ســکتا ہــے یــا آپ کــی ذاتــی معلومــات تــک رســائی حاصــل
کرســکتاہے۔ مضبــوط پــاس ورڈز اپنــی حفاظــت کــے لیــۓ بہــت رضوری ہیــں۔
اس نیــوز لیٹــر میــں آپ پــاس ورڈ کــی ایــک قســم جــو کــہ پــاس فریززکہالتــی
ہیــں ،کــے ذریعــے ایســے مضبــوط پــاس ورڈز بنانــا ســیکھیں گــے جــو کــہ یــاد رکھنــے میــں آســان ہــوں۔

مہامن ایڈیٹر

پاس فریزز

ایــک مشــکل جــو ہــم ســب کــو درپیــش ہــے وہ یــہ ہــے کــہ ســائرب حملــہ آوروں نــے ایســے بہــت ســارے پیچیــدہ طریقــے ڈھونــڈ لیــۓ ہیــں جــن کــے ذریعــے
وہ آپ کــے پــاس ورڈز کا انــدازہ لگاســکتے ہیــں یــا اســے بــروٹ فــورس کــر ســکتے ہیــں اور وہ مسلســل اس میــں بہــر ہــو رہــے ہیــں۔ اس کا مطلــب ہــے کــہ
اگــر آپ کــے پــاس ورڈز کمــزور ہیــں یــا ان کا باآســانی انــدازہ لگایــا جــا ســکتاہے تــو ســائربحملہ آور ان کا پتــہ لگاســکتے ہیــں۔ اپنــی حفاظــت کا ایــک اہــم
طریقــہ مضبــوط پــاس ورڈز کا اســتعامل ہــے۔ آپ کــے پــاس ورڈ میــں جتنــے زیــادہ حــروف ہوںگــے وہ اتنــا ہــی زیــادہ مضبــوط ہــوگا اور حملــہ آور کــے لیــۓ
اس کا انــدازہ لگانامشــکل ہــوگا۔ تاہــم ملبــے اور پیچیــدہ پــاس ورڈز کــو یــاد رکھنــا مشــکل ہــو ســکتا ہــے۔ اس لیئــے ہــارا مشــورہ یــہ ہــے کــہ آپ پــاس فریــزز کا
اســتعامل کریــں -یــہ ایســے ســادہ جملــے ہوتــے ہیــں جنھیــں یــاد رکھنــا آســان ہوتــا ہــے لیکــن ہیــک کرنــا مشــکل ہوتاہــے۔ مثــال کــے طورپــر۔
?Where is king Julian
جــو چیــز اس پــاس فریــز کــو مضبــوط بناتــی ہــے وہ نــہ رصف اس کا اکیــس حــروف ملبــا ہونــا ہــے بلکــہ اس کا بــڑے حــروف اور ســمبلز (یادرہــے کــہ خالــی
جگہیــں اور رموزِاوقــاف ،ســمبلز ہوتــے ہیــں) کا اســتعامل بھــی ہــے۔ آپ حــروف کواعــداد یــا ســمبلز ســے تبدیــل کــر کــے اپنــے پــاس فریــز کــو مزیــد مضبــوط بنــا
ســکتے ہیــں جیســے کــہ حــرف ‹ ›aکــو ســمبل›@› ســے تبدیــل کرنــا یــا حــرف ‹ ›oکــو ‹ ›0کــے عــدد ســے تبدیــل کرنــا۔ اگــر کوئــی ویــب ســائٹ یــا پروگــرام پــاس
ورڈ میــں اعــداد کــے اســتعامل پــر حــد لگاتــی ہــے تــو آپ اس میــں جتنــے زیــادہ حــروف کــی اجــازت ہــو اتنــے حــروف کا اســتعامل کریــں۔

پاس فریزز کا مضبوط استعامل

آپ کــو اپنــے پــاس فریززکــے اســتعامل میــں بھــی محتــاط ہونــا چاہیــۓ۔ اگــر بــرے لــوگ پــاس فریــز کــو باآســانی چــوری یــا اس کا انــدازہ لــگا ســکتے ہیــں تــو
اس کا اســتعامل ســودمند ثابــت نہیــں ہــوگا۔
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پــا س فر یزز
۱.۱آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کرلیــں کــہ آپ ہــر اکاﺅنــٹ یــا آلــہ کــے
لیــۓ الــگ الــگ پــاس فریــز کا اســتعامل کــر رہــے ہیــں -مثــال کــے طــور
پــر آپ کبھــی بھــی ایــک پــاس فریــز ،جســے آپ اپنــے دفاتــر یــا بینــک
اکاﺅنــٹ کــے لیــۓ اســتعامل کررہــے ہــوں ،کــو اپنــے ذاتــی اکاﺅنٹــس
جیســے کــہ فیــس بــک ،یوٹیــوب یــا ٹوئیٹــر ،کــے لیــۓ اســتعامل نہیــں
کریــں -اس طــرح اگــر آپ کا کوئــی ایــک اکاﺅنــٹ ہیــک ہــو بھــی جاتــا
ہــے تــو آپ کــے باقــی اکاﺅنٹــس پھــر بھــی محفــوظ رہتــے ہیــں ،اگــر
آپ کــو بہــت ســارے پــاس فریــزز یــاد رکھنــے ہیں(جــو کــہ بہــت عــام
ہــے) تــوآپ پــاس ورڈ مینیجــر کــو اســتعامل کرنــے پرغورکریــں -یــہ
ایــک خــاص پروگــرام ہــے جــو محفــوظ طریقــے ســے آپ کــے متــام پــاس
فریــزز کوذخیــرہ کرتاہــے -اس طــرح آپ کــو رصف اپنــے کمپیوٹــر اور
پــاس ورڈ مینیجــر پروگــرام کــے پــاس فریــزز کــو یــاد رکھنــا ہوتاہــے۔

پاس فریزز ان موئرث ترین اقدامات میں سے ایک ہے جسے
آپ اپنا کر اپنی شناخت اور معلومات کو محفوظ رکھ
سکتے ہیں۔

۲.۲آپ اپنــے پــاس فریــز یــا اســے تخلیــق کرنــے کــے طریقــہ کار کااشــراک
کبھــی بھــی کســی کــے ســاتھ نہیــں کریــں بشــمول آپ کــے ســاتھ کام
کرنــے والــے لوگــوں کــے -یــاد رکھیــں کــہ پــاس فریــز ایــک راز ہــے،
اگــر کســی کــو آپ کــے پــاس فریــز کا پتــہ چــل جاتــا ہــے تــو وہ مزیــد
محفــوظ نہیــں رہتــا -اگــر آپ حادثاتــی طورپــر اپنــے پــاس فریــز کا
اشــراک کســی کــے ســاتھ کرتــے ہیــں یــا آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کا پــاس فریــز چــوری ہوچــکا ہــے تــو آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کرلیــں کــہ آپ اســے
فــورا ً تبدیــل کردیــں۔
۳.۳پــاس ورڈز کــی طــرح ،آپ آســان یــا بہــت ہــی عــام پــاس فریــز کــے اســتعامل ســے گریــز کریــں -مثــال کــے طورپــر یــہ جملــہ ’Four score and seven
‘ years agoایــک اچھــا پــاس فریــز نہیــں ہــے کیونکــہ یــہ بہــت معــروف ہــے۔
۴.۴عوامــی کمپیوٹــرز جــو کــہ ہوٹلــز یــا الئربیــری جیســی جگہــوں پــر ہوتــے ہیــں ،کا اســتعامل کرتــے ہوئــے آپ اپنــے دفاتــر یــا بینــک اکاﺅنــٹ میــں الگ اِن
نــہ کریــں۔ ان کمپیوٹــرز کــو چونکــہ کوئــی بھــی اســتعامل کرســکتا ہــے اس لیــۓ یــہ ایســے مــر کــوڈ ســے متاثــر ہــو ســکتے ہیــں جــو آپ کــی متــام کــی
اســٹروکس کــو پکــڑ ســکتا ہــے۔ آپ اپنــے دفاتــر یــا بینــک کــے اکاﺅنــٹ کــو رصف بــا اعتــاد کمپیوٹــرز یــا موبائــل آالت کــے ذریعــے الگ اِن کریــں۔
۵.۵ایســی ویــب ســائٹس ســے محتــاط رہیــں جــو آپ ســے ذاتــی ســواالت کا جــواب مانگتــی ہــوں -یــہ ســواالت اس وقــت اســتعامل ہوتــے ہیــں جــب آپ اپنــا پــاس
فریــز بھــول جائیــں اور اســے ری ســیٹ کرنــے کــی رضورت ہــو۔ یہــاں مســئلہ یــہ ہــے کــہ ان ســواالت کــے جوابــات ،انٹرنیــٹ یــا ہوســکتا ہــے آپ کــے فیــس
بــک پیــج پرموجــود ہــوں۔ آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ اگــرآپ ذاتــی ســواالت کــے جوابــات دے رہــے ہیــں تــو آپ ان میــں رصف ایســی
معلومــات کااســتعامل کررہــے ہیــں جــو کــہ عوامــی طورپــر دســتیاب نہیــں ہیــں یــا وہ ایســی معلومــات ہیــں جــو آپ نــے فرضــی طــور پــر خــود ســوچی
ہوئــی ہیــں۔ پــاس ورڈ مینیجــرز اس سلســلے میــں مــدد کرســکتے ہیــں کیونکــہ وہ آپ کــو اضافــی معلومــات ذخیــرہ کرنــے کــی اجــازت فراہــم کرتــے ہیــں۔
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پــا س فر یزز
۶.۶کئــی آن الئــن اکاﺅنٹــس آپ کــو ایــک ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں جــو کــہ ٹوفیکٹــر اوتھنٹیکیشــن کہالتــی ہیــں -یہــاں آپ کــو الگ اِن کــے لیــۓ پــاس فریــز
کــے عــاوہ بھــی کچــھ چاہیــۓ ہوتــا ہــے جیســے کــہ آپ کــے اســارٹ فــون پــر بھیجــا گیــا پــاس ورڈ۔ یــہ طریقــہ پــاس فریــز ســے کہیــں زیــادہ محفــوظ
ہــے ،جــب بھــی ممکــن ہــو آپ ان مضبــوط طریقــوں کا اســتعامل کریــں۔
۷.۷اکــر موبائــل آالت میــں ان تــک رســائی PINکــے ذریعــے محفــوظ ہوتــی ہــے۔ یــاد رکھیــں کــہ  PINایــک پــاس ورڈ ســے زیــادہ کچــھ بھــی نہیــں ہــے-
جتنــی بــڑی آپ کــی  PINہوگــی ،وہ اتنــی ہــی محفــوظ بھــی ہوگــی -کئــی موبائــل آالت PIN ،منــر کــو اصــل پــاس فریــز ســے تبدیــل کرنــے کــی اجــازت
بھــی دیتــے ہیــں۔
۸.۸آخــر میــں یــہ کــہ اگــر آپ کوئــی اکاﺅنــٹ اســتعامل نہیــں کررہــے ہیــں تــو اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ اســے بنــد ،ڈیلیــٹ یــا غیــر ف ّعــال
کردیــں۔

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 ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی 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.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:

		
ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن:

		
پاس ورڈ مینیجرز:

		
سوشل انجینیرئنگ:

عام سکیورٹی اصطالحات:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#august2013
http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#october2013
http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#november2014
http://www.securingthehuman.org/resources/security-terms

! OUCHکــی ا شــاعتSANS Secure The Human Programکــے ذریعــے ہوتــی ہــے اور اســے  Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Licenseکــے تحــت تقســیم کرنــے کــی اجــازت ہوتــی ہــے۔ آپ اس نیــوز لیٹــر کــو تقســیم
ســکتے ہیــں اگــر آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس میــں کوئــی تبدیلــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اســے تجارتــی مقاصــد کــے لئــے اســتعامل کریــں ۔ ترجمــے اور مزیــد معلومــات کــے لئےouch@securethehuman.orgپــر رابطــہ کریــں
ایڈیٹوریل بورڈ :بل وے مین ،والٹ اسکریونز ،فل ہوفمن ،لینس اسپٹزنر ،کارمن رولی ہارڈی۔
ترجمہ :شعیب ہاشمی
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