
Mga Password
Malalaman ng mga kalahok kung paano pananatiling mas secure ang kanilang
online na impormasyon sa pamamagitan ng paggamit at pagpapanatili ng mga
matibay na password. Matututunan ng mga kalahok ang tungkol sa mga prinsipyo ng
disenyo ng matibay na password, ang mga posibleng problema ng pagbabahagi ng
password. Malalaman din nila kung paano pananatilihing ligtas ang kanilang mga
password, at kung paano gagawa ng mga hakbang para iwasan ang mga walang
pahintulot na access sa kanilang mga account.

Mga Material
Handout para Malaman ang Tungkol sa Mga Password



Mga Basic sa Password

Part 1

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Kadalasan hindi natin palaging iniisip ang tungkol sa mga password na ginagamit
natin para sa mga website, app at mga serbisyo. Gayunpaman, natutukoy ng kung
gaano kahusay ang iyong mga password kung gaano magiging ka-secure ang
impormasyon mo.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Isali ang mga kalahok sa isang talakayan gamit ang mga sumusunod na tanong.
Mangyaring paalalahanan ang mga kalahok na mahalagang huwag ibahagi ang
kanilang mga aktwal na password sa panahong ito o anumang iba pang
pagsasanay.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Ilang password ang mayroon ka? 

Mayroon ka bang iba’t ibang password para sa bawat email at mga social media
account mo.

Ang mga ito ba ay talagang naiiba o ang mga ito ay iba’t ibang klase ng iisang
password?

Kung mayroon kang mahigit sa isang password, paano mo natatandaan kung sa
aling account ito napapabilang?

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Gaano mo kadalas nakalimutan ang mahalagang password?

Ano ang ginawa mo noong nakalimutan mo ang iyong password?

Paano mo ginagawang madaling matandaan ang iyong mga password?

Mayroon bang password na ginagamit mo araw-araw?

Ano ang mangyayari kung — mayroong makakaalam ng password mo — nang hindi
mo alam?



Magiging depende ba ito sa kung sino ito?

Anong uri ng impormasyon ang maaaring malaman ng isang tao tungkol sa iyo kung
ginamit nila ang password mo para makapasok sa iyong account?

Part 2

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Ayusin ang mga kalahok sa mga pares.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Kasama ng kapareha mo, pag-usapan kung malalaman ng isang tao na gustong
manggulo ang password sa iyong paboritong social media platform.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Bigyan ng 5 minuto ang mga kalahok para mag-usap. At hilingin sa mga grupo na
magbahagi.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ngayon, kausapin ang iyong kapareha tungkol sa mangyayari kung malalaman ng
hacker ang password sa online banking account ng iyong magulang / tagapag-alaga.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Bigyan ng 5 minuto ang mga kalahok para mag-usap. Pagkatapos, hilingin sa mga
grupo na ibahagi ang kanilang napag-usapan.

Part 3

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Maaaring nagtataka ka kung paano maaaring malaman ng hacker ang isang
pribadong password. Mayroong ilang paraan; ang isang paraan ay sa pamamagitan
ng social engineering — o panlilinlang sa isang tao na ibahagi ang kanyang
password. Magagawa ito ng hacker sa pamamagitan ng pagpapadala ng email na
mukhang lehitimo itong nanggaling sa isang platform o website kung saan may
account ang isang tao. Maaaring hilingin ng email sa tao na mag-click sa isang link
at mag-log in gamit ang kanyang username at password; kapag nag-log in ang tao,
makukuha na ngayon ng hacker ang impormasyong ito.

Minsan sinusubukan ng mga hacker na hulaan ang mga password sa pamamagitan



ng paggamit ng mga karaniwang parirala tulad ng “password123,” “test,” o ng iyong
pangalan o apelyido.

Ang isa pang paraan na nalalaman ng mga hacker ang pribadong password ay sa
pamamagitan ng tinatawag na “Brute Force” na pang-aatake. Nangyayari ang brute
force na pang-aatake kapag sinusubukan ng isang hacker na mag-log in sa iyong
account sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok ng iba’t ibang password.
Habang maaaring manu-manong magsagawa ng “Brute Force” na pang-aatake ang
isang hacker, kadalasan itong ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang
computer program na mabilis at awtomatikong susubukan ang bawat posibleng
kombinasyon ng mga password na maiisip nito. Halimbawa, isang listahan ng mga
malamang na password, o set ng mga password na binubuo ng mga kombinasyon
ng iba’t ibang letra at numero, hanggang sa mahanap nila ang tamang passcode.

Siyempre, ang ilang “Brute Force” na pang-aatake ay mas sopistikado. Kung ang
iyong password ay nasa isang listahan ng mga malamang na password, tulad ng
“fido123” o “password,” mas mabilis itong mahuhulaan ng ilang programa sa
pamamagitan ng pagsubok sa mga option na iyon bago ang mga hindi masyadong
malamang o mga random na posibilidad. Ang pang-aatake ay maaari rin maging
mas mahusay kung may alam na impormasyon ang hacker tungkol sa iyo. Kung,
halimbawa, malalaman ng hacker ang pangalan ng iyong alaga ay si Toby, maaari
niyang subukan ang ‘Toby’ gamit ang iba’t ibang ayos ng mga numero sa dulo (hal.,
‘Toby629,’ o ‘Toby3020’).



Mga Prinsipyo ng Disenyo

Part 1

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Sino ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng “matibay” o “mas matibay” na
password? Bakit magandang ideya ito?

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ang matibay na password ay tinutulungang protektahan ang iyong impormasyon.
Habang ang pagkakaroon ng matibay na password ay hindi ginagarantiya na hindi
maha-hack ang iyong account, ang pagkakaroon ng mahinang password ay
ginagawang mas madaling ma-access ng isang tao ang iyong impormasyon.

Pagsasanay para sa Password

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Anu-ano ang ilang halimbawa ng mahinang password?

1. Kasama sa ilang halimbawa ang: Password, 12345, Hello!, petsa ng
kapanganakan, palayaw.

Sa tingin mo bakit mahina ang mga ito?

1. Madaling mahulaan ang mga ito ng ibang tao at/o ng isang computer na
nagpapatakbo ng “Brute Force” na pang-aatake.

Anu-ano ilang paraan para mas mapatibay mo ang password?

1. Ang pagdaragdag ng mga numero, malalaki at maliliit na letra, mga simbolo,
gawing mas mahaba ang password, at pag-iwas sa mga karaniwang parirala at
mga salita na mag-isa.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Pagkatapos magbigay ang mga kalahok ng kanilang mungkahi, isulat sa board ang
mga instruksyon na ito:

Magsama ng kahit isang numero.



Magsama ng kahit isang simbolo.

Magsama ng kahit isang letra na nakasulat sa malaki at isang letra na nakasulat
nang maliit.

Ang mga password ay dapat hindi bababa sa 7 character.

Dapat madaling matandaan ang mga password (maliban na lang kung
gumagamit ng password manager).

Ang password manager ay isang website / app na tumutulong sa mga user na i-
save at ayusin ang kanilang mga password.

Ang mga password ay hindi dapat iisang karaniwang salita o personal na
impormasyon (petsa ng kapanganakan, pangalan ng magulang, atbp.).

Ang mga password ay hindi dapat ibahagi sa mga website.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

May dalawang paraan sa paggawa ng matibay na mga password. Ang una ay
sundin ang isang “password recipe” tulad ng isang ito sa board. Ang paggamit ng
nasabing recipe ay hinihikayat kang magsama ng mga elementong mas mahirap
mahulaan sa isang teksto/numerong password, na ginagawang mas mahirap
mahulaan ang password. Ang hindi maganda sa ganitong paraan ay ginagawa
nitong mas mahirap matandaan ang mga password.

Matibay na Mga Password

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ang isa pang paraan sa paggawa ng matibay na mga password ay konektado sa
haba ng password. Dahil may kaugnayan ang lakas ng password sa haba ng
password, ang paggamit ng isang haba ng apat o mahigit pang hindi magkakaugnay
na salita na ginagawang mas mahirap mahulaan ang mga password para sa mga
tao at “Brute Force” na mga pang-aatake. Ang paraang ito ay mayroong dagdag na
benepisyo ng pagiging mas madaling matandaan ng mga password kaysa sa paraan
ng recipe.

Panghuli, maaaring gumamit ng kombinasyon ng dalawang paraan na ito sa
pamamagitan ng pag-iisip ng isang haba ng apat o mahigit pang hindi
magkakaugnay na salita, may kasama ring mga simbolo at numero.

Ang layunin ng iba’t ibang paraan na ito ay pareho: pagbuo ng mga password na
kakaiba at mahirap mahulaan ng ibang tao.



Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ayusin ang mga kalahok sa mga pares

Sa mga pares, subukang gumawa ng matibay na password gamit ang mga
instruksyon na isinulat mo sa board kanina. Tandaan na ang password na mahirap
mahulaan ng computer sa random na paraan ay maaari pa ring maging madaling
mahulaan ng tao o ng isang computer na may listahan ng karaniwang mahahabang
password. Ang piraso ng papel na mayroong password mo ay hindi kukunin sa
pagtatapos ng aktibidad. Hinihikayat kang huwag talagang gamitin ang password na
ito para sa isa sa iyong mga account, dahil malalaman ito ng mga nasa grupo.

Bigyan ng 5 minuto ang mga kalahok para gawin ito. Pagkatapos ay magikot-ikot sa
kwarto at tanungin ang mga kalahok kung sa tingin nila anu-ano ang mga halimbawa
ng pinakamatibay na password. Tanungin ang mga kalahok kung matatandaan nila
ang mga password na ginawa nila nang hindi direktang tinitignan ang mga ito.

Habang ang ilang website ay hihilingin na matugunan ng iyong password ang ilan (o
lahat) ng mga kondisyong ito, ang iba ay walang mga nasabing paghihigpit. Maaari
ka ring gumawa ng mga password gamit ang isang haba ng random na mga
karaniwang salita.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Sa parehong pares, sabihin sa mga kalahok na gumawa ng mga bagong password
na mga serye ng mga salita. Sabihin sa kanila na mayroong dapat hindi bababa sa
apat na salita sa password para gawin itong matibay at madaling matandaan. Bigyan
ng 5 minuto ang mga kalahok para gawin ito. Pagkatapos ay mag-ikot-ikot sa kwarto
at tanungin ang mga kalahok kung ano ang kanilang mga halimbawa ng password.
Muli, paalalahanan ang mga kalahok na hindi kukunin ang piraso ng papel sa
pagtatapos ng aktibidad, at hindi rin gagamitin ang password para sa alinman sa
kanilang mga account.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ang ilang website ay gumagamit ng isang sistema na tinatawag na maraming factor
(o two-factor) na pag-authenticate para ma-verify ang iyong pagkakakilanlan. Ang
mga website na ito ay kadalasang gumagamit ng text messaging, app o email para
magpadala ng isang beses na code na dapat ilagay kasama ng password.

Ang paraan na ito ay maaaring gawing mas ligtas ang iyong mga account sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng dagdag na seguridad na higit na mahirap masira.
Halimbawa, para mag-log in sa iyong account, ang tao ay dapat may password at
access sa app, device o email address na nauugnay sa account.



Pagpapanatiling Ligtas sa Mga Password

Part One

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Kahit na gumawa ka ng password na talagang mahirap mahulaan ng isang computer
o tao, may iba pang paraan na maaaring maging mahina ang password.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Anu-ano ang ilang iba pang paraan na maaaring maging mahina ang mga
password?

1. Kasama sa ilang halimbawa ang: muling paggamit ng password para sa
maraming account, paggamit ng password na may personal na impormasyon,
paggamit ng parehong password sa maraming taon, nakalimutan ang iyong
password.

Sa tingin mo gaano mo dapat kadalas baguhin ang iyong mga password?

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Kahit ang magagandang password ay maaaring makompromiso o manakaw, pero
mayroon kang mga bagay na magagawa para protektahan ang sarili mo. Kung
magkakaroon ng walang pahintulot na pag-access ng data sa isang website kung
saan mayroon kang account, siguruhing baguhin ang iyong password sa website na
iyon pati rin ang anumang iba pang website kung saan ka gumagamit ng mga
katulad na password.

Maaaring maging mahirap matandaan ang maraming mahaba at kumplikadong mga
password.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Sa tingin mo magandang ideya ba na isulat ang iyong mga password sa isang piraso
ng papel, o sa isang file na dokumento sa iyong computer? Bakit o bakit hindi?

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Banggitin ang mga posibilidad tulad ng may makakakita ng piraso ng papel o
makakapansin ng file sa iyong computer. Ipaliwanag na ang isang paraan ay
gumamit ng password manager, isang application na tumutulong sa mga user na i-
save at ayusin ang kanilang mga password.



Part Two

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Araw-araw, gumagamit tayo ng maraming iba’t ibang account sa iba’t ibang website.
Maaari itong maging kumplikado para mag-log in at mag-sign out sa bawat website
sa bawat pagkakataon.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Nagamit mo na ba ang feature na “i-save ang password” sa iyong browser para mag-
save ng password para sa isang website? Bakit o bakit hindi?

Naiintindihan mo ba kung paano natatandaan ng website kung sino ka?

1. Humingi ng mga paliwanag. Pagkatapos ay ipaliwanag na matatandaan ng mga
website na nag-log in ka sa pamamagitan ng isang cookie. Ang mga cookie ay
maliliit na file na ini-store sa iyong computer para tulungan ang isang website na
makilala kung sino ka at ang iyong computer sa mga gagawing pagbisita nang
hindi na muling magla-log in. Gayunpaman, maaari rin gamitin ang mga cookie
para masubaybayan ang pagpunta mo mula sa isang website papunta sa isa
pang website. Iyon ay isang paraan na maaari kang ma-target ng mga ad.

Okay lang bang mag-save ng password kung nasa computer mo ito?

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Mayroon bang password para mag-log in ang iyong computer?

Paano kung ibinabahagi mo sa iba ang computer?

1. Sa ganitong kaso, kahit na maaaring itinatago ng mga itim na tuldok o mga
asterisk ang iyong password sa password field, ang ibang taong gumagamit ng
computer mo ay maaaring malaman ang password mo. Hindi dahil hindi mo
nakikita ang password sa screen ay hindi nangangahulugan na hindi ito naka-
store sa ibang lugar.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Mayroon bang mga pagkakataon na okay lang na ibahagi ang password? Kailan?
Bakit?

1. Ang ilang halimbawa ay maaaring gustong hingiin ng mga magulang ang
kanilang mga password o na mayroon silang magkasama/pampamilyang
account sa isang serbisyo tulad ng Netflix.



Ibinabahagi mo ba ang iyong password sa sinuman? Kung oo, kanino/bakit?

Kung malapit mong kaibigan ang isang tao, mauudyukan ka ba ng pagsasabi nila ng
“kung pinahahalagahan mo ako” na ibahagi sa kanila ang iyong password? Bakit o
bakit hindi?

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Maaari mong piliing ibahagi ang iyong password sa isang tao na mahalaga sa iyo,
pero ang pagpapahalaga sa kanila ay hindi talaga nangangahulugan na kailangan
nilang magkaroon ng kumpletong access sa iyong mga online na account.

Maingat na isipin ang tungkol sa iyong relasyon sa partikular na taong iyon bago ka
magbahagi, kabilang ang kung paano maaaring magbago ang relasyon na iyon.
Halimbawa, ang pagbabahagi sa magulang/tagapag-alaga ay napakaibang pagpili
kaysa sa pagbabahagi sa iyong matalik na kaibigan.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Ano ang maaaring mangyari sa iyo kung ibabahagi mo ang iyong password?

1. Maaaring may mag-hack sa mga bank account mo, gayahin ka sa online o
malaman ang ilan sa iyong mga sikreto.

Kung nagbahagi ka ng password sa isang account, gagamitin mo ba ang password
na iyon sa ibang paraan?

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

May mga bagay ba na hindi mo panonoorin sa Netflix, o isusulat sa isang email kung
may ibang makakakita ng ginagawa mo?

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Dapat pag-isipan ng mga kalahok ang sarili nilang gawi kapag gumagamit ng
nakabahaging account. Dapat nilang isaalang-alang na makikita ng ibang user sa
account ang kanilang online na aktibidad.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Kung ang iyong account ay isang virutal na representasyon mo, tulad ng social
media profile, okay bang payagan ang ibang tao na gamitin ang account mo.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Pag-usapan ang posibilidad ng pagkukunwari ng isang tao na maging ikaw at



magpadala ng mga mensahe sa mga kaibigan mo.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Pinapayagan mo ba ang alinman sa mga device na ginagamit mo na mag-store ng
iyong mga password? Bakit o bakit hindi? Nangangahulugan ba na ligtas na i-save
ang iyong mga password sa personal mong telepono o computer? Ano ang
mangyayari kapag hiniram ng isang kaibigan ang iyong telepono o computer?

May mga device ka bang ibinabahagi sa iba, tulad ng pamilya o mga kaibigan?
Magkakabahagi ba kayo sa isang account sa device na iyon, o may kanya-kanya
ang bawat tao?

Gumagamit ka ba ng “pampublikong” device, tulad ng isa na nasa library, paaralan o
ibang lugar? Ginagawa mo ba ang mga parehong bagay sa device na iyon na
maaari mong gawin sa ibang lugar?

Part Three

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Ayusin ang mga kalahok sa mga pares.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Sa iyong mga pares pag-usapan kung nag-log in ka sa isang computer sa paaralan,
library o sa ibang setting ng komunidad at nakita na may iba pang naka-log in sa
kanilang Social Media o email account. Tanungin siya para malaman kung
magtitingin-tingin siya sa account o may iba pang gagawin.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Bigyan ang mga kalahok ng 5 minuto para mag-usap, pagkatapos ay hilingin sa
kanilang magbahagi. Isali ang grupo sa isang pag-uusap tungkol sa nasabing
walang pahintulot na paggamit.



Walang Pahintulot na Access sa Account

Part One

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Pakitandaan: Ang bahagi ng nilalaman ng aktibidad na ito ay natalakay sa
“Aktibidad#1: Mga Basic sa Password.” Tinatanggap namin ang iyong pagpapasiya
tungkol sa kung gusto mo o hindi tignan muli ang material na ito o laktawan ito.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Maaaring ma-access ng iba ang iyong account, kahit na hindi alam o hindi gumawa
ng random na paghula ng iyong password. Kung mayroong sapat na nakakaalam ng
personal na impormasyon na tungkol sa iyo, maaari silang gumawa ng mga paghula
batay sa nalalaman nila tungkol sa iyong password, o maaari nilang hikayatin ang
isang tao sa kumpanya na ibigay ang iyong impormasyon. Dahil hindi sila
gumagamit ng teknolohiya para makapasok sa iyong account, ang ganitong uri ng
pang-aatake ay tinatawag na social hacking o social engineering.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Itaas ang iyong kamay kung sakaling makakalimutan mo ang iyong password sa
isang website.

Ano ang mangyayari kapag na-click mo ang “Nakalimutan ko ang aking password?”

1. Karaniwan humihingi ang website ng mga sagot para sa mga tanong para sa
seguridad o susubukang kontakin ka gamit ang isang numero ng telepono o
email.

Anu-ano ang ilan sa mga tanong para sa seguridad na hinihingi ng website?

1. Ipaliwanag kung bakit ang ilan sa mga ito ay mga tanong na ito na maaaring
sagutin o hulaan ng mga kaibigan o kakilala. Mga bagay na tulad ng: ang
pangalan ng kanilang alagang hayop, saan sila ipinanganak, ang pangalan sa
pagkadalaga ng kanilang nanay, ang pangalan ng paborito nilang guro, ang
pangalan ng kanilang matalik na kaibigan, ang kanilang paboritong sports team.

Sino pa ang maaaring nakakaalam ng ganitong uri ng impormasyon tungkol sa iyo?

Paano ka kokontakin ng isang website kapag nakalimutan mo ang password?

Sino pa ang maaaring magkaroon ng access sa iyong mga taong kokontakin?



Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Paano malalaman ng hindi kakilala ang personal na impormasyong nauugnay sa
iyong mga sagot sa mga tanong para sa seguridad?

1. Mga post sa social media, mga paghahanap sa online ng nakapublikong
impormasyon, paghula nang maraming beses, pagkontak sa mga kaibigan mo,
atbp.

Anu-ano ang ilang halimbawa ng mga post sa social media na may personal na
impormasyon?

1. Halimbawa, isang Instagram ng iyong pusa kasama ang pangalan nito sa
caption, isang litrato na may naka-tag na lokasyon o mga nakapublikong post sa
kaarawan.

Paano mo magagamit ang Google para malaman pa ang tungkol sa isang tao at i-
hack ang kanilang password?

1. Kung ang isang search engine ay magpapakita sa iyo ng litrato sa klase ng
isang nasa ika-siyam na baitang sa isang pahayagan ng paaralan sa online,
malalaman mo ang pangalan ng kanilang guro sa ika-siyam na baitang.

Part Two

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ang pag-post ng impormasyon na may mga sagot sa iyong mga tanong para sa
seguridad ay maaaring maging napaka hindi ligtas. Siguruhing pumili ng mga tanong
para sa seguridad na may mga sagot na ikaw lang ang nakakaalam. Maaari ka ring
gumawa ng mga sagot sa mga tanong para sa seguridad, basta’t ise-save mo ang
mga ito sa isang password manager o madaling matandaan ang mga ito.

Maaaring kontakin ng mga website ang mga user gamit ang numero ng telepono o
email na nauugnay sa account ng user. Kung makakalimutan ng user ang kanyang
password, kadalasang nagbibigay ang mga website ng pansamantalang password o
hyperlink na magagamit ng user para i-reset ang kanyang password.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Ito ba ay isang ligtas na paraan ng pagtiyak na ang taong humihiling ng bagong
password ay ang user?

Paano kung ibabahagi mo ang email address na nauugnay sa account?



1. Ang paraan ng link sa pag-reset ng password ay ligtas sa karamihan ng
pagkakataon, pero kung ibabahagi mo ang isang account o password sa ibang
tao, inilalantad ka nito sa panganib.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ang social hacking ay maaaring magawa ng mga tao sa pamamagitan ng direktang
pagkontak sa iyo at pagsubok na linlangin ka na ibigay sa kanila ang iyong
impormasyon. Minsan, padadalhan ka ng mga tao ng email na nagpapanggap na
ibang tao (tulad ng isang kaibigan, miyembro ng pamilya o isang tao mula sa
bangko) at hihilingin sa iyong magbahagi sa kanila ng mahalagang impormasyon
(tulad ng iyong petsa ng kapanganakan) para i-verify ang iyong pagkakakilanlan. Ito
rin ay maaaring maging mas hindi gaano madaling mapansin, tulad ng kung
mayroong magha-hack sa social media account ng iyong kaibigan at pinadalhan ka
ng mensahe (at posibleng marami pang iba) na humihingi ng iyong kaarawan o kung
saan ka lumaki. Kung makakatanggap ka ng anumang mensahe mula sa kaibigan
mo na mukhang kakaiba, maaaring gustuhin mo munang kontakin ang kaibigan mo
(nang wala sa social media platform) para malaman kung siya nga talaga ang
nagpapadala ng nilalaman.

Ang mga pang-aatake na gumagamit ng mukhang tunay na email o website ay
tinatawag na phishing at maaaring humantong sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan.
Halimbawa, ang isang magnanakaw ng pagkakakilan ay maaaring magbukas ng
mga credit card nang nasa pangalan mo at gamitin ang mga ito, na maaaring
magpahirap para sa iyo na makakuha ng credit card kapag ikaw ay medyo mas
maedad na.

Ang phishing ay maaaring pahintulutan ang magnanakaw na gayahin ka at ma-
access ang higit pang impormasyon, na nagpapahintulot sa kanilang tingnan ang
iyong mga email, magmensahe sa iyong mga kaibigan habang nagkukunwaring ikaw
o nakawin ang iyong pera. Ang prosesong ito ay maaari ring pahintulutan ang
magnanakaw na i-block ka mula sa iyong account sa pamamagitan ng paggawa ng
bagong password na hindi mo alam.



Takdang Aralin

Handout

Assignment

Hilingin sa mga kalahok na sagutin ang mga sumusunod na tanong at idagdag ang
kanilang mga tugon sa format na teksto o mga nakikita sa Handout ng Malaman ang
Tungkol sa Mga Password.

1. Anu-ano ang tatlong insight mula sa session na ito na gagamitin mo sa susunod
na kailangan mong gumawa ng password?

2. Ano ang isang halimbawa kung saan pakiramdam mo ay okay na ibahagi sa
ibang tao ang iyong password?

3. Anu-ano ang tatlong estratehiya na magagamit mo para ligtas na ibahagi ang
iyong password sa ibang tao?

4. Anu-ano ang tatlong halimbawa na maaaring maging problema kung mapupunta
sa mga maling kamay ang password?
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