اکتوبر OUCH! ٢٠١۵

اس شامرے میں شامل ہے:

•جائزہ
• پاس ورڈ مینیجرز کام کیسے کرتے ہیں؟
• پاس ورڈ مینیجرز کا انتخاب

جائزہ

پاس ورڈ مینیجرز

اپنــے ہــر آن الئــن اکاﺅنــٹ کــی حفاظــت کــے لیئــے ســب ســے اہــم قــدم جــو آپ اٹھــا
ســکتے ہیــں وہ ایــک منفــرد ،مضبــوط پــاس ورڈ کا اســتعامل ہــے۔ بــد قســمتی ســے
ہــم میــں ســے زیــادہ تــر لوگــوں کــے پــاس اتنــے زیــادہ اکاﺅنٹــس ہوتــے ہیــں کــہ ان
ســب کــے پــاس ورڈز یــاد رکھنــا تقریبـاً ناممکــن ہوجاتــا ہــے۔ اس کا عــام حــل پــاس
ورڈ مینیجــر کا اســتعامل ہــے ،جــو کــہ پــاس ورڈ والــٹ بھــی کہــا تــا ہــے۔ اس کــے
عــاوہ یــہ آ پ کــے لیئــے ویــب ســائٹس ،موبائــل ایپلیکیشــنز اور دورسی ایپلیکیشــنز
میــں الگ اِن کرنــے کــے عمــل کــو کافــی آ ســان بنــا دیتــے ہیــں۔

مہامن ایڈیٹر

لینــی ذیلٹــر  OUCHکــے ا س شــارے کــے مہــان ایڈیٹــر ہیــں۔ لینــیNCR Corp ،
میــں اپنــی توجــہ صارفیــن کــے آئــی ٹــی آپریشــنز کــی حفاظــت پــر مرکــوز رکھتــے ہیــں
اور  SANSانســٹیٹیوٹ میــں میــل ویــر کــی روک تھــام کــے بــارے میــں تربیــت دیتــے
ہیــں۔ لینــی ٹوئیٹــر پــر  @lennyzeltserکــے ذریعــے فعــال ہیــں اور وہ اپنــے مضامیــن
 zeltser.comشــائع کرتــے ہیــں۔

پاس ورڈ مینیجرز کام کیسے کرتے ہیں؟

پــاس ورڈ مینیجــر ڈیجیٹــل تجــوری کــے طــور پــر کام کرتــے ہیــں ،یــہ آ پ کــے یوزرنیمــز ،پــاس ورڈز اور دورسی حســاس معلومــات کــو باحفاظــت محفــوظ کرتــا ہــے۔ جــب
آپ اپنــے کســی اکاﺅنــٹ پــر الگ اِن کرتــے ہیــں تــو پــاس ورڈ مینیجــر خــود کار طــور پــر آ پ کــے پــاس ورڈ کــو اٹھاتــا ہــے اور آپ کــو محفــوظ طریقــے ســے ویــب ســائٹ
میــں الگ اِن کــر دیتــا ہــے۔ اس طــرح آپ کــے لیئــے ســینکڑوں منفــرد اور مضبــوط پــاس ورڈز رکھنــا آســان ہــو جاتــا ہــے کیونکــہ آپ کــو انھیــں یــاد نہیــں رکھنــا پڑتــا ہــے۔
پــاس ورڈ مینیجــرز آپ کــی معلومــات ایــک ڈیٹابیــس میــں ذخیــرہ کرتــے ہیــں ،جــو کــہ والــٹ بھــی کہالتــا ہــے۔ پــاس ورڈ مینیجــر والــٹ کــے مــواد کــو انکرپــٹ کرتــے ہیــں
اور ان کــی حفاظــت ایــک ایســے ماســٹر پــاس ورڈ ســے کرتــے ہیــں جــو کــہ آ پ کــو پہلــے ســے معلــوم ہوتــا ہــے۔ جــب آپ کــو اپنــے یوزرنیــم اور پــاس ورڈ کــی رضورت
ہوتــی ہــے ،جیســے کــہ آن الئــن بینــک اکاﺅنــٹ یــا ای-میــل اکاؤنــٹ میــں الگ اِن کرنــے کــے لیئــے ،تــو آپ کــو رصف اپنــے پــاس ورڈ مینیجــر میــں ماســٹر پــاس ورڈ لکھنــا
پڑتــا ہــے اور آپ کا والــٹ کُھــل جاتــا ہــے۔
کچــھ پــاس ورڈ مینیجــر والــٹ کــو آپ کــے لــوکل سســٹم یــا اســارٹ فــون پــر ذخیــرہ کرتــے ہیــں جــب کــہ دورسے ایســی ریمــوٹ ویــب ســائٹ پــر ذخیــرہ کرتــے ہیــں جــس
کــی دیکــھ بھــال پــاس ورڈ مینیجــر بنانــے والــی کمپنــی کرتــی ہــے۔ مزیــد یــہ کــہ زیــادہ تــر پــاس ورڈ مینیجــرز میــں والــٹ کــے مــواد کــو خــودکار طــور پــر مختلــف آالت،
جنھیــں آپ نــے آتھرائــز کیــا ہــو ،کــو ســنکرونائز کرنــے کــی صالحیــت موجــود ہوتــی ہــے۔ اس طــرح جــب آپ اپنــے لیــپ ٹــاپ پــر پــاس ورڈ اپڈیــٹ کرتــے ہیــں تــو یــہ تبدیلــی
آپ کــے اســارٹ فــون ،ٹیبلیــٹ یــا آپ کــے زیراســتعامل دورسے کمپیوٹــر پــر ســنکرونائز ہــو جاتــی ہــے۔ اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ ڈیٹابیــس کہــاں محفــوظ ہــے ،آپ کــو
پــاس ورڈ مینیجــر ایپلیکیشــن اســتعامل کرنــے کــے لیئــے اســے اپنــے سســٹم یــا آالت پــر انســٹال کرنــا پڑتــا ہــے۔
جــب آپ پہلــی دفعــہ پــاس ورڈ مینیجــر انســٹال کرتــے ہیــں تــو آپ کــو متــام الگ-انــز اور پــاس ورڈز خــود درج یــا درآمــد کرنــے پڑتــے ہیــں۔ اس کــے بعــد جــب بھــی آپ نئــے
آن الئــن اکاﺅنــٹ کا انــدراج کریــں گــے یــا موجــودہ اکاﺅنــٹ کــے پــاس ورڈ کــو اپڈیــٹ کریــں گــے تــو پــاس ورڈ مینیجــر اس کــی شــناخت کــر لــے گا اور والــٹ کــو خــودکار

اکتوبر OUCH! ٢٠١۵
پــا س ور ڈ مینیجــرز
طــور پــر اپڈیــٹ کــر دے گا۔ یــہ اس لیئــے ممکــن ہــے کیــوں کــہ زیــادہ تــر پــاس
ورڈ مینیجــر آپ کــے ویــب بــراﺅزر کــے ســاتھ کام کرتــے ہیــں۔ اس انضــام کــی
وجــہ ســے پــاس ورڈ مینیجــر خــودکار طــور پــر آپ کــو ویــب ســائٹس پــر الگ اِن
کــر دیتــے ہیــں۔
پــاس ورڈ مینیجــر کــو اس طــرح تخلیــق کیــا جاتــا ہــے کــہ وہ آ پ کــی حســاس
معلومــات کــو محفــوظ طریقــے ســے ذخیــرہ کــر دیتــے ہیــں۔ تاہــم اس کــے لیئــے
رضوری ہــے کــہ جــو ماســٹر پــاس ورڈ آپ والــٹ کــے مــواد کــی حفاظــت کــے لیئــے
اســتعامل کــر رہــے ہیــں وہ بہــت مضبــوط ہــے اور دورسوں کــے لیئــے اس کا انــدازہ
لگانــا بہــت مشــکل ہــے۔ ہــارا پُــرزور مشــورہ ہــے کــہ آپ ماســٹر پــاس ورڈ کــے
لیئــے پــاس فریــز کا اســتعامل کریــں جــو کــہ ممکنــہ طــور پرمضبــوط تریــن پــاس
ورڈ کــی ایــک قســم ہــے۔ اگــر آپ کا پــاس ورڈ مینیجــر ٹ ُواســٹیپ ویــری فیکیشــن
کــی حامیــت کرتــا ہــے تــو آپ اپنــے ماســٹر پــاس ورڈ کــے لیئــے اس کا اســتعامل
کریــں۔ آپ اس بــات کــی تاکیــد کــر لیــں کــہ آپ اپنــے ماســٹر پــاس ورڈ کــو کســی
دورسے سســٹم یــا اکاﺅنــٹ کــے لیئــے اســتعامل نہیــں کــر رہــے ہیــں -اس طــرح اگــر
کوئــی ہیکــر آپ کــے والــٹ کــی نقــل حاصــل کــر بھــی لیتــا ہــے تــو وہ اس کــے پــاس
ورڈ کا انــدازہ نہیــں لــگا ســکتا ہــے اور نــہ ہــی اس کــے مــواد تــک رســائی حاصــل
کــر ســکتا ہــے۔ آخــر میــں آپ اس بــات کــی تاکیــد کــر لیــں کــہ آ پ کــو اپنــا ماســٹر
پــاس ورڈ یــاد ہــے۔ اگــر آپ اس کــو بُھــول جاتــے ہیــں تــو آپ کســی بھــی دورسے
پــاس ورڈ تــک رســائی حاصــل نہیــں کــر ســکتے ہیــں۔

پاس ورڈ مینیجرز آپ کے مختلف پاس ورڈ ز کو محفوظ
طریقے سے ذخیرہ کرنے کا آسان طریقہ فراہم کرتے ہیں۔

پاس ورڈ مینیجر کا انتخاب کرنا

آپ بہــت ســارے مفــت اور تجارتــی پــاس ورڈ مینیجــرز میــں ســے کســی کا انتخــاب کــر ســکتے ہیــں۔ کــون ســا پــاس ورڈ مینیجــر آپ کــے لیــۓ بہرتیــن رہــے گا ،اس کــے
لیــۓ مندرجــہ ذیــل باتــوں کا خیــال رکھیــں۔
•اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ پــاس ورڈ مینیجــر ان متــام سســٹمز اور موبائــل آالت پــر کام کرتــا ہــے جــن کــے ذریعــے آپ کــو اپنــے والــٹ تــک رســائی حاصــل
کرنــی پڑســکتی ہــے۔ اس حــل کــے لیئــے آپ کــے والــٹ کــے مــواد کــو آ پ کــے متــام آال ت ســے ســنکرونائز کرنــا آســان ہونــاچاہیــۓ۔
•آپ رصف معــروف اور قابــل بھروســہ پــاس ورڈ مینیجــرز کا اســتعامل کریــں۔ ان مصنوعــات ســے ہوشــیار رہیــں جــو زیــادہ پرانــی نہیــں ہیــں یــا جــن کــے بــارے
میــں کمیونیٹــی کا ردعمــل موجــود نہیــں ہــے -جــس طــرح ســائرب مجرمــان نقلــی اینٹــی وائــرس کــے ســافٹ ویــر بناتــے ہیــں بالــکل اســی طــرح وہ نقلــی پــاس ورڈ
مینیجــر بھــی بناســکتے ہیــں جــس کــے ذریعــے آپ کــی معلومــات چــرا ســکیں۔
•آپ کا پــاس ورڈ مینیجــر اســتعامل کــے لحــاظ ســے آســان ہونــا چاہیئــے۔ اگــر آپ کــو کوئــی حــل اســتعامل کــے لحــاظ ســے مشــکل لــگ رہــا ہــو تــو آپ اس کا ایســا
متبــادل تــاش کریــں جــو آپ کــی رضوریــات اور مہــارت کــے عیــن مطابــق ہــو۔
•آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ جــس حــل کا بھــی انتخــاب کریــں وہ باقاعدگــی ســے اپڈیــٹ ہوتــا رہــے اور اس کــے پیــچ آتــے رہیــں اور اس بــات کــو بھــی
یقینــی بنائیــں کــہ آپ ہمیشــہ تــازہ تریــن ورژن اســتعامل کــر رہــے ہــوں۔
•پــاس ورڈ مینیجــر کــو آپ کــے مختلــف اکاﺅنٹــس کــے لیئــے مضبــوط پــاس ورڈ کــے انتخــاب کــو آســان بنانــا چاہیئــے جــس میــں خــودکار طــور پــر مضبــوط پــاس
ورڈ بنانــا اور آپ کــو پــاس ورڈ کــی مضبوطــی دکھانــی شــامل ہــے۔

اکتوبر OUCH! ٢٠١۵
پــا س ور ڈ مینیجــرز
•پــاس ورڈ مینیجــر کــو آپ کــو دورسی حســاس معلومــات ،جیســے کــہ ســکیورٹی ســواالت کــے جوابــات ،کریــڈٹ کارڈ یــا فریکوئینــٹ فالئــر منــر ،ذخیــرہ کرنــے کا
اختیــار بھــی دینــا چاہیئــے۔
•ایســے پــاس ورڈ مینیجــرز ســے ہوشــیار رہیــں جــو آپ کــے والــٹ کــو صنعــت کــے معیــاری انکرپٹنــگ کــے طریقــوں کــے بجائــے اپنــی کوئــی نامعلــوم انکرپشــن
تکنیــک کا اســتعامل کــر رہــے ہــوں۔ اگــر کوئــی وینــڈر اپنــے بنائــے ہوئــے انکرپشــن کــے حــل کــی تشــہیر کرتــا ہــے تــو آپ اس ســے دور رہیــں۔
ـوی کرتــا ہــو کیونکــہ اس کا مطلــب ہــے کــہ انھیــں آپ کــے
•ایســے پــاس ورڈ مینیجــر ســے اجتنــاب کریــں جــو آپ کــے ماســٹر پــاس ورڈ کــو ریکــؤر کرنــے کا دعـ ٰ
ماســٹر پــاس ورڈ کا علــم ہــے اور اس وجــہ ســے آپ کــو مزیــد خطــرات الحــق ہــو ســکتے ہیــں۔
پــاس ورڈ مینیجــرز آپ کــے متــام پــاس ورڈز اور دورسی حســاس معلومــات کــو محفــوظ طریقــے ســے ذخیــرہ کرنــے کــے لیئــے بہــت مضبــوط حــل ہوتــے ہیــں۔ تاہــم چونکــہ
یــہ اتنــی اہــم معلومــات کــی حفاظــت کرتــے ہیــں اس لیئــے آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ ایســے مضبــوط ماســٹر پــاس ورڈ کا اســتعامل کــر رہــے ہیــں جــس کا حملــہ
آور کــے لیئــے انــدازہ لگانــا مشــکل لیکــن آپ کــے لیئــے یــاد رکھنــا آســان ہــو۔

مزید جانیئے
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اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی میــں) ـ

اردو ایڈیشن
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