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 پاس ورڈ کی شرائط 

 
I. PWCS  اکاؤنٹ کے زیر انتظام 

 
PWCS    کے پاس ورڈ کی شرائط نافذ کی جائیں گی جو مناسب اور رسک سمیت ہوں گی۔   اکاؤنٹکے زیر انتظام

PWCS   جان بوجھ کر ان تفصیالت کو عوامی دستاویز پر نہیں بتا رہا تاکہ ہمارے سسٹم کو زیادہ محفوظ بنانے کے

 ساتھ ساتھ ان ضروری شرائط میں لچک ممکن ہو۔ 

 

II. PWCS  اکاؤنٹ کے سے باہر کے 

 
استعمال کرنے  سے باہر کے اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں انہیں یا تو پیچیدہ پاس ورڈ  PWCSوہ سٹاف اور طلباء جو 

چاہیے یا پاس فریز کی درج ذیل شرائط پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دونوں استعمال کے لیے قابل قبول ہیں اور سسٹم کی  

شرائط انہیں بتائیں گی کہ آیا یہ وینڈر سسٹم کے تحت قابل قبول ہیں یا نہیں۔ دو فیکٹر آتھینٹیکیشن یعنی دو جگہوں سے  

 خاص طور پر اگر ڈیٹا حساس ہے اور/یا مالی تفصیالت درج ہیں۔ –ہے  منظوری کی شدید تاکید کی جاتی

 

III.  پیچیدہ پاس ورڈ 

 
PWCS کے پاس ورڈ کو الزمی طور پر درج ذیل کم از کم شرائط پر پورا اترنا چاہیے:   سے باہر کے اکاؤنٹ 

 
A.  آٹھ یا اس سے زیادہ کریکٹر 

B. نمبر اور حروف دونوں شامل ہوں 

C.  انگریزی کے بڑے اور چھوٹے حروف تہجی شامل ہوں 

D.  )(*&` ^%$#@! ،خصوصی کریکٹر شامل ہوں جیسے 

E. پہال نام، آخری نام یا الگ ان آئی ڈی شامل نہ ہو 

F.  )اکثر و بیشتر تبدیل کریں )ہر تین مہینوں بعد 

G.  :مثالیںT3@ch!nG*, StR*nG43x 

 

IV. پاس فریز 

 
PWCS کے پاس فریز کو الزمی طور پر درج ذیل کم از کم شرائط پر پورا اترنا چاہیے:   سے باہر کے اکاؤنٹ 

 
A.  ہیں/ہونے چاہیں  کریکٹر، لیکن لمبے ہو سکتے 24کم از کم 

B.   یہ الزمی نہیں کہ نمبر، خصوصی کریکٹر استعمال کیے جائیں یا پاس فریز اکثر و

 مال کر سکتے ہیں( بیشتر تبدیل کی جائے )اسے سالوں تک استع 

C. :مثالیں 

• EverymorningIliketodrinkStrongcoffee 

• StarsandtheM00nandapeanutbutterspoon 


