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VIRTUALIOSE ERDVĖSE NAUDOJAMŲ SLAPTAŽODŽIŲ KŪRIMO IR NAUDOJIMO 

REKOMENDACIJOS 

 

Kibernetiniai nusikaltėliai dažniausiai naudoja sudėtingus įrankius, kurie gali greitai iššifruoti 

slaptažodžius. Todėl, kuriant paskyras virtualiose erdvėse, interneto tinklapiuose ir sudarant paskyrų 

slaptažodžius, būtina atsižvelgti į keletą aspektų: 

1. Slaptažodį sudarykite naudodami kuo daugiau įvairių simbolių: skaičiai, mažosios bei 

didžiosios raidės, taip pat įvairūs specialūs simboliai, tokie kaip skyrybos ženklai (pvz.: /-). 

2. Ilgas slaptažodis yra saugesnis, todėl rekomenduojama, kad slaptažodis būtų sudarytas iš 12–

15 simbolių. Trumpiausias slaptažodis turėtų būti sudarytas ne mažiau kaip iš 8 simbolių. 

3. Ilgesnius slaptažodžius lengviau įsiminsite, jeigu jiems sudaryti naudosite: 

 dainos arba eilėraščio žodžius;  

 reikšmingą citatą iš filmo;  

 pastraipą iš knygos; 

 jums reikšmingą žodžių seką ir pan. 

4. Nekurkite slaptažodžių sudarytų iš informacijos, kurią gali sužinoti arba lengvai atspėti tretieji 

asmenys. Sudarydami slaptažodį venkite: 

 asmeninės informacijos (jūsų vardas/pavardė ar slapyvardis, jūsų vaiko arba gyvūno 

vardas, gimimo datos, gyvenamosios vietos adresas, vairuotojo informacija, paso numeris 

arba panaši informacija, kitos, su jumis lengvai susiejamos informacijos); 

 klaviatūros šablonų (pvz.: „qwerty“, „wasd“, „zxcvb“) ar nuoseklių skaičių (pvz. 

„12345“, „09876“) 

 slaptažodžio, skelbiamo viešai ar pavyzdžio pavidalu (pvz.: „slaptazodis“, „password“ ar 

„examplepassword“ ir pan.); 

 slaptažodžio, kurį žino tretieji asmenys (pvz.: stebėję, kaip jūs jį įvedate); 

 žodžių iš žodyno; 

 sutrumpintų, su dažniausiomis klaidomis bei atvirkščiai sudarytų žodžių. 

5. Skirtinguose interneto tinklapiuose naudokite skirtingus unikalius slaptažodžius. Identiško 

slaptažodžio naudojimas keliuose interneto tinklapiuose reiškia tai, jog įsilaužėliai gavę jūsų 

slaptažodį pvz. iš diskusijų forumo, galės jį panaudoti prisijungimui prie jūsų elektroninio 

pašto, socialinio tinklo paskyros ir pan. 

6. Sistemingai keiskite slaptažodį (rekomenduotina pakeisti kas 3 mėnesius). 

7. Nereikėtų užsirašinėti slaptažodžių (pvz. ant popieriaus, mobiliajame telefone ir pan.). Jeigu 

juos užsirašote, tuomet šalia nerašykite, kam jie skirti, arba užsirašykite slaptažodžius 

nepilnai. 

8. Neatskleiskite savo slaptažodžių kitiems bei neįvedinėkite jų kažkam stebint. 

9. Nesiųskite slaptažodžių el. paštu ar nesakykite jų girdint kitiems. 

10. Baigus darbą interneto tinklalapyje visuomet atsijunkite nuo savo paskyros. 
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