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اس شامرے میں شامل ہے:

•پاس ورڈز
•ٹ ُو فیکٹر آتھنٹیکیشن کیا ہے؟
•ٹ ُو فیکٹر آتھنٹیکیشن کام کیسے کرتی ہے؟

جائزہ

ا ِپنے الگ اِن کو محفوظ بنائیں

آتھنٹیکیشــن کا عمــل یــا ا ِپنــی شــناخت ثابــت کرنــا ،ا ِپنــی معلومــات جیســے کــہ ای
میــل ،سوشــل میڈیــا یــا آن الئــن بینکنــگ اکاؤنٹــس ،کــی حفاظــت میــں کلیــدی کــردار
ادا کرتــا ہــے -آپ کــو شــاید احســاس نــہ ہــو لیکــن ا ِپنــی شــناخت ثابــت کرنــے کــے
تیــن مختلــف طریقــے ہیــں جــن میــں آپ کیــا جانتــے ہیــں؟ جیســے کــہ پــاس ورڈ،
آپ کــے پــاس کیــا ہــے؟ جیســے کــہ آپ کا ڈرائیونــگ الئیســنس یــا آپ کا کوئــی ا ِپنــا

مہامن ایڈیٹر

ٹیفنــی شُ ــونایک نیشــنل ســائرب ســکیورٹی االئنــس ()@staysafeonline
میــں ُمہــم اور نئــے اقدامــات کــی ڈائریکٹــر ہیــں ٢٠١٦ -میــں شُ ــونایک
نــے وائــٹ ہــاؤس ،حکومــت اور صنعــت کــے ســاتھ مــل کــر ٹ ـ ُو فیکٹــر
آتھنٹیکیشـ�ن سـ�ے متعلـ�ق ایـ�ک ُمہـ�م “Lock Down Your Login, a
 ”STOP. THINK. CONNECTتیّــار کــی تھــی اور چالئــی تھــی-

حصــہ ،جیســے کــہ آپ کــے فنگــر پرنــٹ شــامل ہیــں -ہــر ایــک طریقــے کــے فائــدے
ّ
اور نقصانــات ہیــں -ســب ســے عــام آتھنٹیکیشــن کا طریقــہ پــاس ورڈز کا ہــے ،یعنــی کوئــی ایســی چیــز جــو آپ کــو معلــوم ہــو -بدقســمتی ســے رصف پــاس ورڈ کا اســتعامل
غیــر محفــوظ ہوتــا جــا رہــا ہــے -اس شــارے میــں ہــم آپ کــو ا ِپنــے الگ اِن کــو محفــوظ بنانــے کــے لیــۓ پــاس ورڈ ســے بہــر طریقــے کــے بــارے میــں بتائیــں گــے جــو کــہ
ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن کہالتــا ہــے-

اب رصف پاس ورڈز کافی نہیں ہیں
پــاس ورڈ آپ کــی شــناخت اس بنیــاد پــر کرتــے ہیــں کــہ آپ کــو کوئــی چیــز معلــوم ہــے لیکــن اگــر کوئــی آپ کــے پــاس ورڈ کا انــدازہ لــگا لــے یــا اس تــک رســائی حاصــل کــر
لــے تــو وہ آپ کــے طــور پــر آپ کــی متــام معلومــات تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں -ناقــص پــاس ورڈ ،اکاؤنٹــس کــے ہیــک ہونــے کــی ســب ســے معــروف وجوہــات میــں
ســے ایــک ہــے -اس لیــۓ آپ کــو کہــا جاتــا ہــے کــہ آپ ایســے پــاس فریــزز کا اســتعامل کریــں جــن کا انــدازہ لگانــا کســی کــے لیئــے بھــی مشــکل ہــو ،آپ ہــر اکاؤنــٹ کــے لیئــے
مختلــف پــاس ورڈ کا اســتعامل کریــں اور ا ِپنــے پــاس ورڈ کا اشــراک کســی کــے بھــی ســاتھ نہیــں کریــں -خــوش قســمتی ســے ایــک اور طریقــہ ہــے جــس کــے ذریعــے آپ کا
ا ِپنــی ذاتــی معلومــات پــر اختیــار بــڑھ جاتــا ہــے اور آپ اســے مزیــد محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں ،اســے ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن کہتــے ہیــں-

ٹ ُو فیکٹر آتھنٹیکیشن کیا ہے؟

ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن (جــو کــہ ٹـ ُو اســٹیپ ویریفیکیشــن ،ملٹــی فیکٹــر آتھنٹیکیشــن یــا  2FAبھــی کہالتــی ہــے) رصف پــاس ورڈ کــے اســتعامل ســے کہیــں زیــادہ مضبــوط ہــے-
اس میــں آپ کــی شــناخت کــے لیئــے کســی ایــک طریقــے کــے بجــاۓ دو طریقــوں پــر انحصــار کیــا جاتــا ہــے -آپ کا اے ٹــی ایــم ،اس کــی اچھــی مثــال ہــے -جــب آپ اے

دسمرب OUCH! ٢٠١۷
ا ِپنــے الگ اِ ن کــو محفــو ظ بنا ئیــں
ٹــی ایــم مشــین ســے پیســے نکالتــے ہیــں تــو آپ درحقیقــت ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن
کا اســتعامل کــر رہــے ہوتــے ہیــں -ا ِپنــے پیســوں تــک رســائی کــے لیئــے آپ کــو دو
چیــزوں کــی رضورت ہوتــی ہــے ،ایــک آپ کــے اے ٹــی ایــم کارڈ کــی (وہ چیــز جــو
آپ کــے پــاس ہــے) اور دورسا آپ کا ِپــن منــر (وہ چیــز جــو آپ کــو معلــوم ہــے) -اگر
آپ کا اے ٹــی ایــم کارڈ گُــم یــا چــوری ہــو جــاۓ تــو کوئــی دورسا شــخص ا ُس وقــت
تــک پیســے نہیــں نــکال ســکتا ہــے جــب تــک ا ُســے آپ کــی ِپــن کا علــم نــہ ہــو-
پیســے نکالنــے کــے لیئــے چــور کــے پــاس آپ کــے اے ٹــی ایــم کارڈ اور ِپــن ،دونــوں
کا ہونــا رضوری ہــے -ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن بھــی اســی طــرح کام کرتــی ہــے-

ٹ ُو فیکٹر آتھنٹیکیشن کام کیسے کرتی ہے؟

ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن اب زیــادہ تــر اہــم بینکنــگ ،ای میــل ،سوشــل نیــٹ ورکنــگ

جب کبھی بھی ُممکن ہو آپ ا ِپنے الگ اِن کو ٹ ُو فیکٹر آتھنٹیکیشن
کے ذریعے محفوظ بنائیں کیونکہ یہ ا ِپنے آپ کو آن الئن محفوظ
رکھنے کے مضبوط ترین طریقوں میں سے ایک ہے-

اور دورسی ســائٹس پــر دســتیاب ہــے -اس کــے عــاوہ ،زیــادہ تــر ایســی ســائٹس
پــر ٹ ـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن کــو ف ّعــال کرنــے ســے متعلــق آســان ہدایــات موجــود
حصــے ‹وســائل› کــو
ہوتــی ہیــں (مزیــد معلومــات کــے لیئــے نیــوز لیٹــر کــے آخــری ّ
دیکھیــں) -ایــک بــار جــب ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن ف ّعــال ہــو جــاۓ تــو آپ توقّــع کرســکتے ہیــں کــہ وہ کچــھ اس طــرح کام کــرے -ســب ســے پہلــے ہمیشــہ کــی طــرح ا ِپنــے
اکاؤنــٹ میــں یوزرنیــم اور پــاس ورڈ کــے ذریعــے الگ اِن کریــں -یــہ ٹـ ُو فیکٹــر کا پہــا عنــر ہــے ،یعنــی وہ چیــز جــو آپ کــو معلــوم ہــے -پھــر آپ کــو ایــک منفــرد کــوڈ
بھیجــا جــاۓ گا ،عمومـاً یــہ اســارٹ فــون پــر ٹیکســٹ کــے ذریعــے بھیجــا جاتــا ہــے -آپ اس کــوڈ کــو پھــر الگ اِن اســکرین میــں ڈالتــے ہیــں -یــہ ٹـ ُو فیکٹــر کا دورسا عنــر
ہــے ،یعنــی آپ کــے پــاس کــوڈ وصــول کرنــے کــے لیئــے ا ِپنــا فــون ہونــا الزمــی ہــے -اب آپ کا اکاؤنــٹ محفــوظ ہــے -اگــر کوئــی ســائرب مجــرم آپ کا پــاس ورڈ چــرا بھــی لیتــا
ہــے تــو وہ اس وقــت تــک آپ کــے اکاؤنــٹ تــک رســائی حاصــل نہیــں کــر ســکتا جــب تــک اس کــے پــاس آپ کا فــون بھــی موجــود نــہ ہــو-
مخصــوص آتھنٹیکیشــن ایپلیکیشــن انســٹال کــر کــے وصــول کــر ســکتے
ُمنفــرد کــوڈ کــو ٹیکســٹ کــے ذریعــے وصـ ُول کرنــے کــے بجــاۓ آپ ا ُســے ا ِپنــے اســارٹ فــون میــں ُ
ہیــں -یــہ موبائــل ایپلیکیشــن آپ کــو ہــر بــار الگ اِن کرتــے وقــت ایــک منفــرد کــوڈ فراہــم کرتــی ہــے -اس موبائــل ایپلیکیشــن کــے اســتعامل کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ یــہ آپ کــو
مزیــد تح ّفــظ فراہــم کرتــی ہــے کیونکــہ وہ آپ کــو کــوڈ ،ٹیکســٹ میســج کــے بجــاۓ ایپلیکیشــن کــے ذریعــے فراہــم کرتــی ہــے -مزیــد یــہ کــہ یــہ طریقــہ آپ کــے لیئــے
زیــادہ آســان اس لیئــے بھــی ہــے کیونکــہ اس میــں آپ کــو منفــرد کــوڈ حاصــل کرنــے کــے لیئــے کســی فــون رسوس ســے منســلک ہونــے کــی رضورت نہیــں ہوتــی ہــے -یــہ
ایپلیکیشــن مســتقل نــۓ کــوڈ جــاری کــر رہــی ہوتــی ہــے جســے آپ ا ِپنــے اکاؤنــٹ میــں الگ اِن کرنــے کــے لیئــے اســتعامل کرســکتے ہیــں-
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ا ِپنــے الگ اِ ن کــو محفــو ظ بنا ئیــں
ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن کا اســتعامل رشوع میــں لگتــا ہــے کــہ بہــت زیــادہ کام ہــے لیکــن اس کــے ذریعــے آپ کــی ذاتــی معلومــات کافــی حــد تــک محفــوظ ہــو جاتــی ہیــں -آپ
ا ِپنــے اکاؤنٹــس کــے ہیــک ہونــے کا انتظــار نہیــں کریــں اور ا ِپنــے اہــم اکاؤنٹــس جیســے کــہ ای میــل ،بینــک یــا سوشــل میڈیــا اکاؤنٹــس میــں ٹـ ُو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن کــو ف ّعــال
کــر کــے ا ِپنــے الگ اِن کــو محفــوظ بنائیــں اور اس بــات ســے ذہنــی ســکون حاصــل کریــں کــہ وہ اکاؤنٹــس اب پہلــے ســے کہیــں زیــادہ محفــوظ ہیــں-

مزید جانیئے

ج�ــے وســائل کــو سبســکرائب کـ ن
چ�یــں سـ ت
ـر� یک تجویــز دیــں تاکــہ وہ ا پ�ـےن طــور پــر ی ز
ـیکھ� رہـ یـں -یــہ
آخــری بــات یــہ کــہ آپ لوگــوں کــو ! OUCHنیــوز لیـ ٹـر ی

 securingthehuman.sans.org/ouch/archivesپآ -ے ـ �ہ اــتوہ عئاــش یںــم ںوــنابز  ٢٠نے ـ �یہم رــہ ٹرــیل زوــین کــے ذریعــے ســائن اپ کــر ســکتے ہیــں-

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۔

وسائل:

					
پاس فریزز:
ویب سائٹس جو ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن کی حامیت کرتی ہیں:
				
:Stop|Think|Connect
				
گوگل ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#april2017
https://twofactorauth.org
https://www.lockdownyourlogin.org
http://www.google.com/landing/2step/

! 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
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