
Wskazówki dotyczące tworzenia silnego hasła  
  

 
 
 

Hasła stanowią pierwszą linię obrony przed nieautoryzowanym dostępem do komputera. Im silniejsze hasło, tym 

lepsze zabezpieczenie komputera przed działalnością hakerów i złośliwego oprogramowania. Należy upewnić się, 

że dla wszystkich kont na komputerze zostały ustawione silne hasła. Jeśli korzystasz z sieci firmowej, administrator 

sieci może wymagać używania silnego hasła.  

 

Silne hasło:  

 Ma co najmniej osiem znaków długości.  

 Nie zawiera nazwy użytkownika, imienia, nazwiska ani nazwy firmy.  

 Nie zawiera całego wyrazu.  

 Zawiera znaki z każdej z czterech następujących kategorii:  

 

 

Kategoria znaków  

 

 

Przykłady  

Wielkie litery  A, B, C...  

Małe litery  a, b, c...  

Liczby  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

Symbole występujące na klawiaturze (wszystkie 

znaki na klawiaturze niezdefiniowane jako litery 

lub cyfry) oraz spacje  
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Hasło może spełniać wszystkie wymienione kryteria i mimo to być hasłem słabym. Na przykład hasło Hello2U! 

spełnia wszystkie powyższe kryteria hasła silnego, lecz jest słabe, ponieważ zawiera całe słowo. Hasło H3ll0 2 U! jest 

silniejsze, ponieważ niektóre litery w całym słowie zostały zastąpione przez liczby; hasło zawiera również spacje.  

 

Zapamiętanie hasła silnego można sobie ułatwić dzięki poniższym wskazówkom:  

 Utwórz akronim z łatwej do zapamiętania informacji. Na przykład wybierz frazę, która ma dla Ciebie 

znaczenie: Urodziny mojego syna są 12 grudnia 2004. Na podstawie tej frazy można utworzyć hasło 

Umss12/gru,4.  

 Litery lub słowa w łatwej do zapamiętania frazie można zastąpić liczbami, symbolami lub celowymi 

literówkami. Na przykład frazę Urodziny mojego syna są 12 grudnia 2004 można przekształcić w hasło 

Urmojsyn$ 12124 (w haśle można używać spacji).  

 Hasło może odnosić się do hobby lub ulubionej dziedziny sportu. Na przykład na podstawie frazy Uwielbiam 

grać w badmintona można utworzyć hasło UwlbmGr@c Bdm1nt()n.  

 

Jeśli uważasz, że musisz zapisać hasło, aby je zapamiętać, 

 nie oznaczaj go jako hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. 
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