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جائزہ

محفوظ طریقے سے اپنے موبائل آالت کو تلف کرنا

موبائــل آالت جیســے کــہ اســارٹ فونــز ،اســارٹ واچــز اور ٹیبلیٹــس میــں بہــت
حیــرت انگیــز تیــزی کــے ســاتھ ج ـدّت آتــی جــا رہــی ہــے -نتجت ـاً کچــھ لــوگ اپنــے
ہیتھــر مہالــک ( ManTech CARD (@HeatherMahalik; +HMahalikمیــں
مرکــزی فارنــزک سائنســدان ہیــں جــو کــہ فارنــزک کــے شــعبے کــی رسبراہــی
موبائــل آالت بہــت تیــزی ســے تبدیــل کرتــے ہیــں ،تقریبـاً ہــر ســال -بدقســمتی ســے
کرتــی ہیــں -وہ SANS Instituteکــے کــورس (Advanced Smartphone
لوگــوں کــی اکرثیــت یــہ بــات ســوچے بغیــر اپنــے آالت تلــف کــر دیتــی ہــے کــہ
) Forensics FOR585کــی رشیــک ُمص ّنفــہ اور کــورس لیــڈ ہیــں اور(Windows
ا ُس میــں ا ُن کــی کتنــی ذاتــی معلومــات ذخیــرہ ہوئــی ہوئــی ہیــں -اس نیــوز لیٹــر
) Forensic Analysis FOR408کــورس کــی انســٹرکٹر بھــی ہیــں -وہ
میــں ہــم یــہ بتائیــں گــے کــہ آپ کــے موبائــل آلــہ میــں کتنــی طــرح کــی ذاتــی
 smarterforensics.comپــر بــاگ کرتــی ہیــں-
معلومــات شــامل ہــو ســکتی ہیــں اور آپ ا ُســے تلــف یــا واپــس کرنــے ســے پہلــے
کیســے محفــوظ طریقــے ســے وائــپ کــر ســکتے ہیــں -اگــر آپ کا موبائــل آلــہ آپ
کــے آجــر کــی جانــب ســے ُمہ ّیــا کیــا گیــا ہــے یــا ا ُس میــں آپ کــی تنظیــم کــی معلومــات ذخیــرہ ہوئــی ہوئــی ہیــں تــو آپ اپنــے ُســپروائزر ســے آالت کــے باقاعــدہ بیــک-اپ اور
ا ُســے تلــف کرنــے ســے متعلــق طریقــہ کار کــے بــارے میــں پوچھیــں اور پھــر ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات پــر عمــل درآمــد کریــں:

مہامن ایڈیٹر

آپ کی معلومات

مخصــوص معلومــات شــامل
حســاس معلومــات ذخیــرہ کرتــے ہیــں ،اکــر آپ کــے کمپیوٹــر ســے بھــی زیــادہ -ان میــں مندرجــہ ذیــل ُ
موبائــل آالت آپ کــی ســوچ ســے زیــادہ ّ
ہــو ســکتی ہیــں:
•آپ کہاں رہتے ہیں ،کہاں کام کرتے ہیں اور کِن جگہوں کے کرثت سے دورے کرتے ہیں؟
•آپ کی ایڈریس بُک اور ایپلیکیشنز میں سے متام لوگوں بشمول آپ کے خاندان ،دوستوں اور ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے رابطے کی تفصیالت-
•کال ہسٹری بشمول آنےوالی ،جانے والی اور ِمسڈ کالز-
•( SMSٹیکسٹنگ) ،وائس اور ملٹی میڈیا میسیجز-
•ایپلیکیشنز میں موجود چیٹ سیشنز جیسے سکیور چیٹ ،گیمز اور سوشل میڈیا-
• GPSکوآرڈینیٹس کی بنیاد پر لوکیشن ہسٹری یا سیل ٹاور کی ہسٹری-
•ویب براؤزنگ ہسٹری ،رسچ ہسٹری ،کوکیز اور کیشیڈ پیجز-
•ذاتی تصاویر ،ویڈیوز ،آڈیو ریکارڈنگز اور ای-میلز-
•ذخیرہ کۓ ہوۓ پاس ورڈز اور ذاتی اکاؤنٹس تک رسائی ،جیسے کہ آپ کا آن-الئن اکاؤنٹ یا ای میل اکاؤنٹ-
•کالؤڈ پر ذخیرہ کی ہوئی تصاویر ،فائلز یا معلومات تک رسائی-
•صحت سے ُمتعلّق معلومات بشمول آپ کی ُعمر ،دل کی دھڑکن کی رفتار ،بلڈ پریرش یا ڈائٹ-
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جیســے کــہ آپ دیکــھ ســکتے ہیــں کــہ آپ کــے موبائــل آلــہ میــں کہیــں زیــادہ
حســاس معلومــات ہــو ســکتی ہیــں -اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ اپنــے موبائــل
ّ
آلــہ کــو کــس طــرح تلــف کرتــے ہیــں ،جیســے کــہ اســے عطیــہ کرتــے ہیــں ،کســی
نــۓ آلــہ ســے تبادلــہ کرتــے ہیــں ،خانــدان کــے کســی دورسے فــرد کــو دیتــے ہیــں،
پھــر ســے بیچتــے ہیــں یــا چاہــے پھینــک دیتــے ہیــں ،آپ کــو اس بــات کــو یقینــی بنانا
حســاس معلومــات کــو تلــف کــر دیــا ہــے -آپ
ہــے کــہ آپ نــے ا ُس میــں ســے متــام ّ
کــو شــاید اس بــات کا احســاس نــہ ہــو لیکــن رصف اپنــی معلومــات کــو تلــف کرنــا
ہــی کافــی نہیــں ہــے کیونکــہ یــہ انٹرنیــٹ پــر موجــود ٹولــز کــے ذریعــے دوبــارہ
نکالــی جــا ســکتی ہیــں -اس کــے بجــاۓ آپ کــو اپنــے آلــہ میــں موجــود معلومــات
کــو محفــوظ طریقــے ســے تلــف کرنــا چاہیــۓ ،جــو کــہ وائپنــگ کہالتــا ہــے -یــہ
درحقیقــت آپ کــی معلومــات کــو اوور-رائــٹ کــر دیتــا ہــے اور اس بــات کــو یقینــی
بناتــا ہــے کــہ یــہ دوبــارہ بازیــاب نــہ ہــو ســکے یــا یــہ ناقابــلِ بازیــاب ہــو جــاۓ -یــاد
رہــے کــہ آپ اپنــی متــام معلومــات وائــپ کرنــے ســے پہلــے ا ُس کا بیــک-اپ رضور
لــے لیــں ،اِس طــرح آپ اپنــے نــۓ آلــہ کــی تعمیــر نــو آســانی ســے کــر ســکتے ہیــں-

اپنے موبائل آلہ کو تلف کرتے وقت اِس بات کی یقین دہانی کر لیں
کہ آپ نے ا ُس میں ‹فیکٹری ری-سیٹ› کر دیا ہے اور اگر ا ُس میں
ِسم اور  SDکارڈز موجود ہیں تو ا ُنہیں نکال دیا ہے-

اپنــے آلــہ کــو وائــپ کرنــے کا ســب ســے آســان تریــن طریقــہ ا ُس کــے «فیکٹــری
ری-ســیٹ» فنکشــن کــو اســتعامل کرنــا ہــے -یــہ آپ کــے آلــہ کــو ا ُس حالــت میــں
واپــس لــے آۓ گا جــس میــں آپ نــے ا ُســے خریــدا تھــا -ہمیــں پتــہ چــا ہــے کــہ فیکٹــری ری-ســیٹ آپ کــے موبائــل آالت میــں ســے معلومــات تلــف کرنــے کا ســب ســے
محفــوظ اور آســان تریــن طریقــہ ہــے -فیکٹــری ری-ســیٹ کا فنکشــن مختلــف آالت میــں مختلــف ہوتــا ہــے؛ مندرجــہ ذیــل اقدامــات دو مشــہور تریــن آالت ســے متعلّــق ہیــں:
•ایپل  iOSآالتSettings > General > Reset > Erase All Content and Settings :
•اینڈرائڈ آالتSettings > Privacy > Factory Data Reset :
بدقســمتی ســے ونــڈوز فــون کــے آالت میــں ذاتــی معلومــات کــو تلــف کرنــا فیکٹــری ری-ســیٹ جتنــا آســان نہیــں ہــے -اپنــی معلومــات کــو بحفاظــت تلــف کرنــے کــے
طریقــوں پــر مزیــد تحقیــق ہــو رہــی ہــے -اگــر آپ کــے پــاس ابھــی بھــی فیکٹــری ری-ســیٹ ســے ُمتعلّــق ســواالت ہیــں تــو آپ اپنــے آلــہ کــے ‹اونــر میــن-ول› یــا مینوفیکچــرر
کــی ویــب ســائٹ ســے ُرجــوع کریــں -یــاد رہــے کــہ اپنــی ذاتــی معلومــات کــو تلــف کرنــا ہــی کافــی نہیــں ہــے کیونکــہ یــہ باآســانی دوبــارہ نکالــی جــا ســکتی ہیــں-

ِسم اور اِکسٹرنل (بیرونی) کارڈز

آپ کــے آلــہ میــں موجــود معلومــات کــے عــاوہ آپ کــو اس بــات پــر بھــی غــور کرنــا چاہیــۓ کــہ آپ کــو اپنــے ( SIM (Subscriber Identity Moduleکارڈ کــے ســاتھ کیــا
کرنــا ہــےِ -ســم کارڈ موبائــل آالت میــں ســیلولر یــا ڈیٹــا کنکشــن بنانــے کــے لیــۓ اســتمعال ہوتــا ہــے -جــب آپ اپنــے آلــہ کــو فیکٹــری ری-ســیٹ کرتــے ہیــں تــو ِســم کارڈ میــں
آپ کــے اکاؤنــٹ ســے ُمتعلّــق معلومــات ویســی کــی ویســی موجــود رہتــی ہیــں -اگــر آپ اپنــا منــر برقــرار رکھتــے ہــوۓ نــۓ آلــہ پــر ُمنتقــل ہــو رہــے ہیــں تــو اپنــی فــون رسوس
فراہــم کرنــے والــی کمپنــی ســے ِســم کارڈ کــو نــۓ آلــہ میــں منتقــل کرنــے کــی بــات کریــں -اگــر یــہ ُممکــن نــہ ہــو ،مثــال کــے طــور پــر آپ کــے نــۓ فـ ُون میــں ُمختلــف نــاپ
کا ِســم کارڈ اســتمعال ہوتــا ہــے تــو آپ اپنــے پُرانــے ِســم کارڈ کــو خـ ُود ٹُکــڑے ٹُکــڑے کــر دیــں یــا تبــاہ کــر دیــں تاکــہ کوئــی اور ا ُســے اســتمعال نــہ کــر ســکے-
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آخــر میــں یــہ کــہ کُچــھ موبائــل آالت میــں مزیــد اســٹوریج کــے لیــۓ الــگ ســے ( SD (Secure Digitalکارڈ کا اســتمعال ہوتــا ہــے -ان اســٹوریج کارڈز میــں اکــر تصاویــر،
حســاس مــواد شــامل ہوتــی ہیــں -اپنــا موبائــل آلــہ تلــف کرنــے ســے پہلــے ا ُس میــں ســے بیرونــی اســٹوریج کارڈز نکالنــا نــہ بُھولیــں (کُچــھ آالت
اســارٹ فــون ایپلیکیشــنز اور ّ
میــں  SDکارڈز بیٹــری والــے خانــے میــں ُچھپــے ہوتــے ہیــںُ ،ممکنــہ طــور پــر بیٹــری کــے نیچــے) -یــہ کارڈز اکــر نــۓ موبائــل آالت میــں پھــر ســے اســتمعال ہــو ســکتے ہیــں
یــا عــام اســٹوریج کــے طــور پــر آپ کــے کمپیوٹــر یــا ‹یوایــس بــی› ایڈاپٹــر میــں اســتمعال ہــو ســکتے ہیــں -اگــر  SDکارڈ کا دوبــارہ اســتمعال ُممکــن نــہ ہــو تــو ہــارا مشــورہ
ہــے کــہ آپ اپنــے پُرانــے ِســم کارڈ کــی طــرح ا ُســے ُخــود تبــاہ کــر دیــں-
اگــر آپ کــو اِس نیوزلیٹــر میــں بتــاۓ گئــے اِقدامــات ســمجھ میــں نہیــں آۓ ہیــں تــو آپ اپنــے موبائــل آلــہ کــو ا ُس دُکان پــر لــے جائیــں جہــاں ســے آپ نــے ا ُســے خریــدا تھــا
اور وہــاں موجــود تربیــت یافتــہ ٹیکنیشــن ســے مــدد طلــب کریــں -آخــر میــں یــہ کــہ اگــر آپ اپنــا موبائــل آلــہ پھینــک رہــے ہیــں تــو ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ ا ُســے کســی
کــو عطیــہ کــر دیــں -کئــی بہــت زبردســت خیراتــی تنظیمیــں اســتمعال شــدہ موبائــل آالت کا عطیــہ قبــول کرتــی ہیــں-

مزید جانیئے

! OUCHکــے ماہانــہ ســیکیورٹی تعلیــم کــے نیــوز لیٹــر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رســائی حاصــل کریــں اور SANSســیکیورٹی ســے مزیدآگاہــی کــے لئــے
اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( securingthehuman.sans.org/ouch/archivesانگریــزی میــں) ـ

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.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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