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جی ،آپ ہی اصل ہدف یہ�
جائزہ

ســائ� حمــے کا نشــانہ
ایــک عــام غلــط فہمــی لوگــوں کــو یــہ �ہ ــے کــہ وہ
ب
نہـ یـں ہـ یـں ،اور یــہ کــہ وہ یــا ان ےک کمپیوٹــر یک کـ ئ
ـو� اہمیــت نہـ یـں �ہ ــے۔ اس
مـ یـں سـ ئ
ـچا� نہـ یـں �ہ ــے۔ اگــر آپ ےک پــاس کمپیوٹــر ،موبائــل ڈیوائــس ،آن الئــن
اکاؤنــٹ ،ای میــل ایڈریــس ،کریــڈٹ کارڈ یــا کـ ئ
ـو� دورسی آن الئــن رسگرمــی
مـ یـں مــروف ہـ ن
ـائ� مجرمــان ےک نزدیــک آپ یک اہمیــت
ـو� کا ذریعــہ �ہ ــے تــو سـ ب
�ہ ــے۔ اس نیــوز لیـ ٹـر مـ یـں ہــم ن� یــہ بیــان کیــا �ہ ــے کــہ آپ کیــوں ہــدف ہـ یـں،
آپ پــر کــس طــرح حملــہ ہوتــا �ہ ــے اور آپ کــن اقدامــات ےک ذر ی�ــے ا پ�ـ نـے آپ کــو
محفــوظ رکــھ سـ ت
ـک� ہـ یـں ۔

مہمان ٹ
ایڈی�

ایریــک کانریــڈ بیــک شــور کمیونیکیشــن ےک صــدر اور یس ٹ� او ہـ یـں اور
یس آئ ایــس ایــس پ� اســٹڈی گائیــڈ ،دورسا شــمارہ اور ایلیونتــھ آور
یس آئ ایــس ایــس پ�،دورسا شــمارہ ،ےک مرکــزی مصنــف ہـ یـں -وہ SANS
ٹ
ےک چــھ روزہ کــورس کنٹینیــوس ٹ
نز
آپریشــ�
ســیکیور�
مانی�نــگ اینــڈ
)(SEC511ےک ش�یــک مصنــف بھــی ہـ یـں ۔

آپ کیوں ہدف ب� تن� یہ�

گ
ج�ــے کــہ فــراڈ ،شــناخت یک چــوری یــا بھتــہ خــوری کا وجــود تہذیبــوں ےک ش�وع ہـ ن
ـو� ےس �ہ ــے -یــہ ہمــاری زنــد� کا حصــہ ہـ یـں۔ ایــک مجــرم کا ہــدف
جرائــم ی
ہمیشــہ ےس ایــک ہــی رہــا �ہ ــے :کــم ےس کــم ممکنــہ خطــرے ےک ســاتھ جتـ نـے زیــادہ ےس زیــادہ پ� ی�ــے کمــا سـ ت
ـک� ہـ یـں کمــا لـ یـں۔ روایـ تـی طــور پــر یــہ مشــکل تھــا
کیونکــہ مجرمــان اپـ نـی جگــہ یک وجــہ ےس محــدود ہـ ت
ـو� تــے اور انہـ یـں ا پ�ـ نـے ممکنــہ شــکار ےس خودہــی ملنــا پڑتــا تھــا -اس ےس نــہ رصف مجرمــان کا لوگــوں کــو
ـو� کا امــکان ف
ـا� کا دائــرہ کار محــدود ہوتــا تھــا ،بلکــہ اس ےس �نقــاب ہـ ن
ہــدف بنـ ن
کا� بــڑھ جاتــا تھــا -تاہــم ٹ
ان�نیــٹ اور آن الئــن ٹیکنالوجــی یک آمــد ےس جــرم
ب
ـائ� مجــرم باآسـ ن
ـا� دنیــا بھــر مـ یـں کــی کــو بھــی نشــانہ بنــا سـ ت
ـک� ہـ یـں بہــت کــم یــا بغـ یـر کــی قیمــت ےک بــدےل اور بہــت کــم
یکـرث تبدیــل ہــو گیــا �ہ ــے -اب سـ ب
ـا� منظــم اور فعــال ہــو ــے ہــں جــس یک وجــہ ےس وہ پہــے ےس کہــں زیــادہ مؤثــر ہوگـ ئـے ہــں۔ آ
ـائ� مجرمــان انتہـ ئ
بلخــر
ی
ی
ی
�چ
خطــرے ےک ســاتھ -اس ےک عــاوہ سـ ب
گ
گ
گ
ـائ� مجرمــان یــہ جانـ تـے ہـ یـں کــہ وہ جتـ نـے زیــادہ کریــڈٹ کارڈ چرائـ یـں � ،جتـ نـے زیــادہ بینــک اکاؤنٹــس ہیــک کریــں � ،جتـ نـے زیــادہ پــاس ورڈ حاصــل کریــں �،
سـ ب
گ
ن
ٹ
ت
اتـ نـے ہــی زیــادہ پ� ی�ــے کمــا ســک� ہـ یـں۔ وہ ان�نیــٹ ےس منســلک کــی بھــی شــخص کــو باضابطــہ ہیــک کــر� یک کوشــش کریــں � جــن مـ یـں آپ بھــی شــامل ہـ یـں۔

دنیــا بھــر ےک الکھــوں لوگــوں کــو ہیــک کرنــا بظاہــر بہــت زیــادہ کام لگتــا �ہ ــے لیکــن حـ یـران کــن طــور پــر یــہ بہــت آســان ہوتــا �ہ ــے کیونکــہ ہیکــرز خــودکار ٹّولــز کا
اســتعمال کـ ت
ـ� کا ڈیٹــا بیــس بنــا سـ ت
ـر� ہـ یـں جــو ان ےک لـ ئـے ســارے کام کرتــا �ہ ــے۔ مثــال ےک طــور پــر وہ الکھــوں ای میــل ایڈریـ ز
ـک� ہـ یـں اور پھــر خــودکار ٹولــز کا
اســتعمال کـ ت
ـک� ہـ یـں۔ مجرمــان کــو ای میــل بھی�ج ـ نـے یک قیمــت تقریبـاً کچــھ بھــی نہـ یـں پـ ت
ـر� ہــوۓ ان مـ یـں ےس ہــر ایــک کــو فشــنگ پیغــام بھیــج سـ ت
ـڑ� �ہ ــے :وہ
ـر� ہـ یـں ا پ�ـ نـے گنــدے کام کـ ن
بــس دورسے ہیــک شــدہ کمپیوٹــرز ،جــس مـ یـں شــاید آپ کا کمپیوٹــر بھــی شــامل �ہ ــے ،کا اســتعمال کـ ت
ـر� یک�لـ ئـے -یــہ ایــک اور مثــال �ہ ــے
ـک� ہــں۔ آ
ـر� یــا نقصــان پہنچـ ن
آپ یک ڈیوائــس یک اہمیــت یک -اگــر کچــھ اور نہـ یـں تــو یــہ دورسوں کــو ہیــک کـ ن
بلخــر یــہ مجرمــان یــہ
ـا� یک�لـ ئـے اســتعمال کــر سـ ت ی
گ
نہـ یـں جانـ تـے ہـ یـں کــہ ان ےک ای میــل ےک حمــے کا نشــانہ کــون ب�ـ نـے گا لیکــن وہ یــہ جانـ تـے ہـ یـں کــہ وہ جتـ نـی زیــادہ ای میلــز بھیجـ یـں � ،اتـ نـے ہــی زیــادہ لــوگ ان کا شــکار
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بنـ یـں گ� یــا شــاید مجرمــان ٹ
ان�نیــٹ پــر موجــود ہــر کمپیوٹــر کــو باقاعــدہ
اســک� کریــں گ� (ایــک بــار پھــر ہیــک شــدہ کمپیوٹــر کــو اســتعمال ت
ین
کــر�
ہـ ئ
ـو�) ،ان کمپیوٹــرز یــا ڈیوائـ ز
ـک�۔
ـ� یک تــاش مـ یـں جنہـ یـں وہ ہیــک کرسـ ی
یــاد رکھـ یـں کــہ آپ کــو رصف اس وجــہ ےس نشــانہ نہـ یـں بنایــا جاتــا کیونکــہ
ـائ� مجرمــان جــس کــی کــو بھــی نشــانہ
آپ بہــت خــاص ہـ یـں بلکــہ یــہ سـ ب
ـک� ہــوں ،بنـ ت
بنــا سـ ت
ـا� ہـ یـں ،بشــمول آپ ےک۔

پا� ن� آپ کو محفوظ رکھنا

ـا� یک کوشــش کـ ت
ـائ� مجرمــان دنیــا بھــر ےک لوگــوں کــو نشــانہ بنـ ن
ـر�
جــب سـ ب
ت
ہـ یـں تــو وہ عــام طــور پــر نســبتاً آســان طریقــہ اســتعمال کــر� ہـ یـں -خــوش
ـم� ےس آپ کچــھ آســان اقدامــات کــو اپناکــر ا�ـ نـے آپ کــو ف
قسـ ت
کا� حــد تــک
پ
ـک� ہـ یـں۔ ہــم آپ کــو چنــد مندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنـ ن
محفــوظ رکــھ سـ ت
ـا�
کا مشــورہ د ی�ـ تـے ہـ یـں جــن مـ یـں شــامل ہـ یـں:

نہ� ہو لیکن آپ یک ڈیوائس اور
آپ کو شاید اندازہ ی
سائ� مجرمان یک� ئل� ب�
آپ یک معلومات دنیا بھر ےک ب
ت
انتہاءقیم� ہ�ے۔

ـائ� حمــے ےک دفــاع
•آپ خــود :آخــر کار آپ خودہــی کــی بھــی سـ ب
ےک خــاف پہــی کــڑی ہـ ت
ـو� ہـ یـں۔ بہــت ســارے حمــے اس طــرح
ش�وع ہـ ت
ـائ� مجرمــان آپ کــو جھانســہ د ی�ـ نـے یــا
ـو� ہـ یـں کــہ سـ ب
ـا� یک کوشــش کـ ت
بیوقــوف بنـ ن
ج�ــے کــہ وہ دھوکــہ دہــی
ـر� ہـ یـں ی
ےک ذر ی�ــے آپ ےس متاثــرہ ای میــل اٹیچمنــٹ کھولـ نـے کا کہـ تـے ہـ یـں یــا آپ کــو فــون پــر بیوقــوف بنــا کــر اپنــا پــاس ورڈ د ی�ـ نـے ےک لــے اکسـ ت
ـا� ہـ یـں۔ آپ یک
ی
گ
گ
عقــل آپ کا ســب ےس ت
بہ�یــن دفــاع �ہ ــے -اگــر آپ کــو کچــھ عجیــب لــے ،مشــکوک لــے یــا کچــھ صحیــح نہـ یـں لــگ رہــا ہــو تــو اس بــات کا قــوی امــکان
�ہ ــے کــہ یــہ حملــہ �ہ ــے۔
•اپڈیــٹ کرنــا :اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ ےک زیراســتعمال کمپیوٹــر یــا موبائــل ڈیوائــس مکمــل اپڈیــٹ �ہ ــے اور اس مـ یـں تمــام تــر تــازہ تریــن
پیچــز موجــود ہـ یـں۔ یــہ نــہ رصف آپ ےک آپریٹنــگ سســٹم بلکــہ کــی بھــی ایپلیکیشــن یــا پلــگ-ان� ،ج ــے آپ اســتعمال کرر�ہ ــے ہــوں ،ےک لـ ئـے �ض وری
ـ� کــو ہمیشــہ اپڈیــٹ رکھـ نـے ےس آپ ســب ےس عــام حملــوں ےک خــاف ا پ�ـ نـے آپ یک مــدد کرر�ہ ــے ہـ ت
�ہ ــے -ا پ�ـ نـے سســٹم اور ایپلیکیشـ ن ز
ـو� ہـ یـں۔
ـو� ویــب ســائٹ ہیــک ہـ ت
•پــاس ورڈ :آپ ا پ�ـ نـے ہــر اکاؤنــٹ ےک لۓ مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈ کا اســتعمال کریــں -اس طــرح اگــر کـ ئ
ـو� �ہ ــے اور اس ےک
تمــام پــاس ورڈز (بشــمول آپ ےک) چــوری ہــو جـ ت
ـں دہـ ن
ـا� ہـ یـں تــو آپ ےک دورسے اکاؤنــٹ محفــوظ ر�ہ ـ تـے ہـ یـں۔ اس لـ ئـے آپ اس بــات یک بھــی یقـ ی ن
ـا�
ٹ
کرلـ یـں کــہ آپ یک تمــام مختلــف ڈیوائـ ز
ـیکوری� طریقــہ کار ےک ذر ی�ــے محفــوظ ہــوں۔ ا پ�ـ نـے تمــام
ـ� مضبــوط ،منفــرد پاســورڈ ،پــن یــا کــی دورسے سـ
مختلــف پــاس ورڈز کــو محفــوظ طر ی�ـ قـے ےس منظــم کـ ن
ـر� ےکلـ ئـے ہمــارا مشــورہ �ہ ــے کــہ آپ پــاس ورڈ مینیجــر اســتعمال کریــں۔
•کریــڈٹ کارڈ :آپ اپـ نـی مــایل تفصیــات کا اک ـرث جائــزہ یل�ـ تـے رہــا کریــں ،ہمــارا مشــورہ �ہ ــے کــہ کــم از کــم ہفـ تـے مـ یـں ایــک بــار �ض ور جائــزہ
ف
ج�ــے ہــی آپ ا پ�ـ نـے کریــڈٹ کارڈ پــر معمــویل ٹرانزیکشــن دیکھـ یـں تــو آپ فــوراً کریــڈٹ کارڈ فراہــم کـ ن
ـر�
یل�(ماہانــہ جائــزہ لینــا کا� نہـ یـں �ہ ــے)۔ ی

اپریل OUCH! ٢٠١۴
جی ،آپ ہی اصل ہدف یہ�
وایل کمپـ نـی کــو مطلــع کریــں۔ اگــر آپ کا بینــک آپ کــو غـ یـر معمــویل طــور پــر بــڑی یــا عجیــب ٹرانزیکشــن پــر ای میــل یــا ٹیکســٹ میســج بھی�ج ـ نـے یک
ـ� اطــاع یک�لـ ئـے بھــی اســتعمال کرسـ ت
اجــازت دیتــا �ہ ــے تــو آپ اس ســہولت کــو مشــکوک رسگرمــی یک تـ ی ز
ـک� ہـ یـں۔
وا� فـ ئ
•آپ کا نیــٹ ورک :آپ ا پ�ـ نـے گھــر ےک ئ
ـا� نیــٹ ورک ایکســس پوائنــٹ کــو مضبــوط ایڈمنسـ ٹـر ٹی� پاســورڈ ےک ذر ی�ــے محفــوظ کریــں اور اس بــات
ـا� نیــٹ ورک ےس کــی کــو بھــی منســلک ہـ ن
وا� فـ ئ
یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ ےک ئ
ـو� یک�لـ ئـے پاســورڈ درکار ہــو۔ اس ےک عــاوہ اس بــات یک بھــی تاکیــد کرلـ یـں
ـ� آپ ن� ا پ�ـ نـے گھــر ےک نیــٹ ورک ےس منســلک یک ہـ ئ
ـو� ہـ یـں اور یــہ کــہ وہ تمــام ڈیوائیـ ز
کــہ آپ کــو اس بــات کا علــم ہــو کــہ کــون یس ڈیوائـ ز
ـ� اپ
ڈیــٹ ہـ یـں ۔
گ
گ
•سوشــل میڈیــا :آپ جتـ نـی زیــادہ معلومــات آن الئــن شــائع کریــں � اتنــا ہــی زیــادہ آپ ا پ�ـ نـے آپ کــو خطــرے مـ یـں ڈالـ یـں � -نــہ رصف یــہ کــہ آپ
گ
ـائ� مجرمــان یک�لـ ئـے آپ کــو نشــانہ اور بیوقــوف بنـ ن
ـا� یک�لـ ئـے آسـ ن
ـو� کـ ئ
یک شــائع یک ہـ ئ
ـا� پیــدا کــر دے � بلکــہ وہ اصــل مـ یـں آپ
ـو� بھــی معلومــات سـ ب
گ
کــو قیمـ تـی ہــدف ےک طــور پــر شــناخت کــر دے �۔

مزید ئ
جان�:

ٹ
ـیکیور� تعلیــم ےک نیــوز لیـ ٹـر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رسـ ئ
ٹ
ـیکیور� ےس مزیدآگاہــی ےک لـ ئـے
ـا� حاصــل کریــں اور SANSسـ
! OUCHےک ماہانــہ سـ
اس ویــب ســایٹ کا دورہ کریں(http://www.securingthehuman.orgانگریــزی مـ یـں) ـ

اردو ایڈیشن

ٹ
ٹ
ن
مــں خدمــات
ســیکیور� ےک
کمپــی �ہ ــے جــو پچھــے ســات ســالوں ےس ئآ� ٹ�
ســیکیور�
 Rewterzپاکســتان یک معــروف انفارمیشــن
شــع� ی
ب
ن
رسانجــام دے رہــی �ہ ــے -
مــں مزیــد معلومــات ےک لــ ئے http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہمــارے فیــس بــک پیــج
کمپــی ےک بــارے ی
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ‘ ’Likeکریں یا ٹ
ٹوئی� @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:
					
! OUCHپاس ورڈ مینیجرز:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#october2013

			
! OUCHپا� ن� گھر ےک نیٹ ورک کو محفوظ کرنا:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#january2014

					
! OUCHفشنگ حملہ:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013

ٹ
					
پوس� :آپ نشانہ یہ�:

http://www.securingthehuman.org/resources/posters

ـو� �ہ ــے اور اےس  Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Licenseےک تحــت تقســیم کـ ن
ـر� یک اجــازت ہـ ت
! OUCHیک ا شــاعتSANS Secure The Human Programےک ذر ی�ــے ہـ ت
ـو� �ہ ــے۔ آپ اس نیــوز لیـ ٹـر کــو تقســیم سـ ت
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ـو� تبدیــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اےس تجـ ت
آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس مـ یـں کـ ئ
ـار� مقاصــد ےک لـ ئـے اســتعمال کریــں ۔ تر�ج ــے اور مزیــد معلومــات ےک ئل�ouch@securethehuman.orgپــر رابطــہ کریــں
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