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• ن
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ن
اپ� موبائل ڈیوائیس کوتلف کرنا
جائزہ:

مہمان ٹ
ایڈی�

موبائــل ڈیوائیـ ز
ج�ــے کــہ اســمارٹ فونــز اور ٹیبلیٹــس ،مـ یـں جــددت اور
ـ� ی
تـ ق
ـر� حـ یـرت انگـ ی ز
نت�ـ جـے مـ یـں ہــم مـ یـں ےس کـ ئـی
ـر طــور پــر جــاری �ہ ــے جــس ےک ی
ٹ
ن
کرســٹو فــر کــراؤیل ()@CCrowMontance; +ChrisCrowleyواشــنگ� ڈی
لــوگ اکـ ثـر ہــر اٹھــارہ مہینــوں مـ یـں اپـ نـی موبائــل ڈیوائیــس تبدیــل کــر یل�ـ تـے
مــں موبائــل
ہـ یـں -بدقســم�ت ےس کـ ئـی لــوگ اپـ نـی پـ ن
ہــں ۔ وہ SANSانســٹیٹیوٹ ی
مــں مقیــم ایــک کنســلٹنٹ ی
یس ی
ـرا� موبائــل ڈیوائیـ ز
ـو�
ـ� کــو یــہ سـ چ
ٹ
ٹ
بغـ یـر کــہ ان مـ یـں کتـ نـی زیــادہ ت
انســر ٹک�
ســیکیور� اینــڈ ایتھیــکل ھیکنــگ ()SEC575ےک معــروف
ڈیوائــس
ذا� معلومــات جمــع ہــو چــی ہـ یـں ،تلــف کــر
گ
د ی�ـ تـے ہـ یـں۔ اس شــمارے مـ یـں ہــم اپـ نـی توجــہ اس بــات پــر مرکــروز رکھـ یـں �
ہــں۔
ہــں اور انســیڈنٹ رســپونس ٹیــم مینجمنــٹ ()MGT535ےک مصنــف ی
ی
کــہ کتـ نـی طــرح یک ت
ذا� معلومــات آپ ےک موبائــل مـ یـں ہــو ســک�ت ہـ یـں اور آپ
اےس کــس طــرح تلــف کـ ن
ـر� ےس پہــے محفــوظ طر ی�ـ قـے ےس وائــپ کرســک�ت ہـ یـں۔
اگــر آپ یک موبائــل ڈیوائیــس آپ ےک آجــر یک جانــب ےس جــاری یک گـ ئـی �ہ ــے یــا اس پــر تنظیــم ےس متعلــق معلومــات محفــوظ ہـ یـں تــو آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات
ـا� ےس پہــے ا پ�ـ نـے سـ پـروائزر ےس اُس ڈیوائیــس ےک باقاعــدہ بیــک اپ اور تلــف کـ ن
کــو اپنـ ن
ـر� ےک طریقــہ کار ےک بــارے مـ یـں پتــہ کرلـ یـں۔
ُ

آپ یک ت
ذا� معلومات :

ذا� معلومــات محفــوظ کـ ت
ـ� آپ یک ســوچ ےس کہـ یـں زیــادہ ت
موبائــل ڈیوائیـ ز
ـر� ہـ یـں شــاید آپ ےک کمپیوٹــر ےس بھــی زیــادہ۔ ایــک موبائــل ڈیوائیــس مـ یـں محفــوظ
مخصــوص معلومــات مـ یـں شــامل ہوســکتا �ہ ــے:
کر� یہ� اور کن جگہوں کا زیادہ ثک�ت ےس دورہ ت
•آپ کہاں ر��ت یہ� ،کہاں کام ت
کر� یہ�۔
ہ
•آپ یک ایڈرس بک یم� موجود تمام کانٹیکٹس یک تفصیالت بشمول آپ ےک خاندان ،دوست اور ساتھ کام ن
کر� واےل لوگ۔
ُ
ن
ن
•کال ٹ
ہس�ی بشمول آ� وایل ،جا� وایل اور مسڈ کالز۔
•ٹیکسٹ اور آواز پیغامات۔
•ایپلیکیش�ن ز ج�ےس کہ گیمز اور سوشل میڈیا ایپلیکیش�ن ز ےک اندرچیٹ سیش�ن ۔ز
ی
•مقام یک ٹ
ہس�ی پر مب�ن جی ۔ پ� ۔ ایس کوآرڈینیٹس یا سیل ٹاور۔
ان� نیٹ براؤزنگ یک ٹ
• ٹ
ہس�ی ،ی ز
کوک� اور Cachedپیجز۔
• ت
ذا� تصاویر ،ویڈیوز ،آڈیو ریکارڈنگ اور ای میل۔
ئ
ت
ج�ےس کہ آپ کا آن الئن بینک یا ای میل۔
•پہےل ےسمحفوظ پاس ورڈز اور ذا� اکاؤنٹس تک رسا� ی
•کالؤڈ پر محفوظ تصاویر ،فائلز یا معلومات تک ئ
رسا�۔
•صحت ےس متعلق معلومات جس یم� آپ ےک دل یک دھڑکن یک رفتار ،بلڈ ش
پری� یا ڈائٹ شامل ہ�ے۔

جون OUCH! ٢٠١۴
ن
اپ� موبائل ڈیوائیس کوتلف کرنا

ن
اپ� ڈیوائیس کو وائپ کرنا:

جیســا کــہ آپ دیکــھ ســک�ت ہــں کــہ آپ ےک موبائــل ڈیوائیــس پــر ف
کا� زیــادہ
ی
حســاس معلومــات موجــود ہوســک�ت ہـ یـں۔ اس بــات ےس قطعــہ نظــر کــہ
آپ اپنــا موبائــل یک�ــے تلــف ت
ہــں،
کــر� ی
ج�ےسکــہ اےس عطیــہ کرد ی� تــے ی
ہــں ی
خانــدان ےک کــی دورسے فــرد کــودے د ی�ـ تـے ہـ یـں یــا چا�ہ ــے اےس پھینــک د ی�ـ تـے
ہـ یـں ،آپ کــو پہــے اس بــات یک تاکیــد کـ ن
ـر� چا�ہ ـ ی ۓ
ـے کــہ آپ ن� اس مـ یـں موجــود
تمــام حســاس معلومــات مٹــا دی ہـ یـں۔ اس ےک عــاوہ اگــر آپ اپـ نـی موبائــل
ڈیوائیــس کــو واپــس کــر ر�ہ ــے ہـ یـں یــا اس ےک بــدےل نـ ئـی ڈیوائیــس ےل ر�ہ ــے ہـ یـں
تــو اس صــورت مـ یـں بھــی آپ کــو اپـ نـی معلومــات مٹـ ن
ـا� یک ض�ورت �ہ ــے۔ اگــر
گ
آپ یــہ نہـ یـں کریــں � تــو جــس کــی ےک پــاس بھــی آپ یک موبائــل ڈیوائیــس
جـ ئ
ـا� آپ یک معلومــات تــک رسـ ئ
ـا� گ� وہ باآسـ ن
ـا� حاصــل کرســکتا �ہ ــے۔ البتــہ
اپــی معلومــات کــو وائــپ ن
ن
کــر� ےس پہــے آپ کــو اس کا بیــک اپ یل� نــے یک
گ
ـو�۔ ان معلومــات مـ یـں تصاویــر ،ویڈیوزیــا کـ ئ
ـو� بھــی دورسی
ض�ورت ہـ
معلومــات شــامل ہوســک�ت ہـ یـں۔ ایــک بــار آپ اپـ نـی ڈیوائیــس کــو وائــپ
مــں موجــود کــی بھــی معلومــات کــو دوبــارہ
کردیــں تــو پھــر آپ اُس ی
ریکئــور نہـ یـں کرســک�ت ہـ یـں۔

آپ ا�پ�ن موبائل ڈیوائس کو تلف ت
کر� وقت اس بات کا دیہان
رکھ� کہ آپ ن� اس یم� ٹ
فیک�ی سیٹینگز الگو کردی یہ� اور
ی
اس یم� ےس سم یا ایس۔ڈی کارڈ نکال لیا ہ�ے۔

ایــک دفعــہ آپ اپـ نـی معلومــات کا بیــک اپ ےل لـ یـں تــو پھــر آپ اےس محفــوظ
طر ی�ـ قـے ےس ڈیلیــٹ کرســک�ت ہـ یـں۔ فائلــز ،تصاویــر یــا معلومــات کــو رصف
ڈیلیــٹ کرنــا نـ ف
ـا� ریکئــور ہوســک�ت ہـ یـں۔ اس ےک بجـ ئ
ـو� معلومــات انـ ٹـر نیــٹ پــر موجــود مفــت ٹولــز ےک ذر ی�ــے باآسـ ن
ـاکا� ہــوگا۔ رصف ڈیلیــٹ یک ہـ ئ
ـا� آپ کــو
اپـ نـی ڈیوائیــس پــر موجــود تمــام معلومــات کــو محفــوظ طر ی�ـ قـے ےس ڈیلیــٹ کرنــا چا�ہ ـ ی ۓ
ـے ،اس طر ی�ـ قـے کــو وائیپنــگ کہـ تـے ہـ یـں۔ یــہ اصــل مـ یـں معلومــات کــو اوور
رائــٹ کردیتــا �ہ ــے جــس ےس اس بــات یک تاکیــد ہوجـ ت
ـا� �ہ ــے کــہ یــہ معلومــات ریکئــور نہـ یـں ہوســک�ت ہـ یـں۔ یــہ کــر ن� کا ســب ےس آســان طریقــہ اپـ نـی ڈیوائیــس
یک”فیکـ ٹـری ســیٹنگز“ کا اســتعمال کرنــا �ہ ــے۔ یــہ آپ یک ڈیوائیــس کــو واپــس اُس حالــت مـ یـں ےل جـ ئ
نت�ـ جـے پــر
ـا� گا جــس مـ یـں آپ ن� اےس پہــے خریــدا تھــا۔ ہــم اس ی
پہن�ـ تـے ہـ یـں کــہ فیکـ ٹـری ســیٹنگز ســب ےس محفــوظ اور آســان تریــن طریقــہ �ہ ــے اپـ نـی موبائــل ڈیوائیــس ےس معلومــات کــو نکالـ نـے کا -فیکـ ٹـری ریســیٹ کا فنکشــن
چ
ن
ز
ز
مختلــف ڈیوائیــ� مـ یـں الــگ ہوتــا �ہ ــے۔ تـ یـں ســب ےس مشــہور ڈیوائیــ� ےک طریقــہ کار درجــہ ذیــل ہـ یـں:
ز
iOSڈیوائیسSettings | General | Reset | Erase All Content and Settings :
•ایپپل
ز
•اینڈروائڈ ڈیوائیسSettings | Privacy | Factory Data Reset :
•ونڈوز فونز :۔ Settings | About | Reset Your Phone
اگر آپ ےک پاس ابھی بھی ٹ
فیک�ی سیٹنگز ےس متعلق سواالت یہ� تو آپ اپ�ن ڈیوائیس کا ی ن
’م�-ول‘ یا مینوفیکچرر یک ویپ سائٹ دیکھ سک�ت یہ�۔

سم اور یب� ن
و� کارڈز:

آپ یک معلومــات کا آپ یک ڈیوائیــس پــر ذخـ یـرہ ہـ ن
ـو� ےک عــاوہ آپ کــو اس بــات کــو بھــی مـ ِـد نظــر رکھنــا �ہ ــے کــہ آپ کــو اپـ نـی ســم (Subscriber Identity
) Moduleکارڈکا کیــا کرنــا �ہ ــے۔ ســم کارڈ ےک ذر ی�ــے ہــی آپ یک ڈیوائیــس ســیلولر فــون یــا ڈیٹــا ےس کنیکشــن بنـ ت
ـا� �ہ ــے۔ جــب آپ اپـ نـی ڈیوائــس مـ یـں فیکـ ٹـری
ریســیٹ کـ ت
ـر� ہـ یـں تــو ســم کارڈ آپ ےک اکاؤنــٹ یک معلومــات کــو برقــرار رکھتــا �ہ ــے۔ اگــر آپ اپنــا موبائــل نمـ بـر وہــی رکــھ ر�ہ ــے ہـ یـں اور کــی دورسی ڈیوائیــس
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بی�ـ نـے واےل شــخص ےس اپـ نـی ســم کارڈ منتقــل کـ ن
ـر� ےک بــارے مـ یـں بــات کریــں -اگــر یــہ ممکــن نہـ یـں �ہ ــے جیســاکہ
چا� ی ۓ�کــہ فــون چ
پــر منتقــل ہور�ہ ــے ہـ یـں تــو آپ کــو ہ
ن
ن
ۓ
چا� ی�کــہ آپ اپــی پــرا� ســم کــو اُٹھائـ یـں اور اےس خــود ٹکــڑے
مثــال ےک طــور پــر اگــر آپ کا نیــا فــون مختلــف ســائز یک ســم اســتعمال کرتــا �ہ ــے تــو آپ کــو ہ
ٹکــڑے کردیــں یــا اےس ضائــع کردیــں تاکــہ کـ ئ
ـو� اور اےس اســتعمال نہـ یـں کرســے۔
ـ� مزیــد اســٹوریج حاصــل کـ ن
ـر� ےکلـ ئـے علیحــدہ )SD (Secure Digitalکارڈ کا اســتعمال کـ ت
آخــر مـ یـں یــہ کــہ کچــھ موبائــل ڈیوائیـ ز
ـر� ہـ یـں -ان اســٹوریج کارڈز مـ یـں
ـو� ہـ یـں۔ یــاد ر�ہ ــے کــہ آپ اپـ نـی موبائــل ڈیوائیــس کــو تلــف کـ ن
اکـ ثـر تصاویــر ،اســمارٹ فــون یک ایپلیکیشـن ز اور دورسی حســاس معلومــات شــامل ہـ ت
ـر� ےس پہــے
ـ� مـ یـں ایــس۔ڈی کارڈ بیـ ٹـری ےک خـ ن
اس مـ یـں ےس بـ یـر ن
و� اســٹوریج کارڈ کــو نــکال لـ یـں (کچــھ ڈیوائیـ ز
ـا� مـ یـں چھپــا ہوتــا �ہ ــے ،ممکنــہ طــور پــر بیـ ٹـری ےک ین�ـ چـے)۔ یــہ
کارڈز اکـ ثـر دورسی موبائــل ڈیوائیـ ز
ـ� مـ یـں بھــی اســتعمال ہوســک�ت ہـ یـں۔ اگــر ا پ�ـ نـے ایــس۔ڈی کارڈ کــو دوبــارہ اســتعمال کرنــا ممکــن نــہ ہوتــو ہمــارا مشــورہ
یــہ �ہ ــے کــہ آپ اےس اپـ نـی ســم کارڈ یک طــرح خــود تلــف کریــں۔
اگــر آپ اس نیــوز لیـ ٹـر مـ یـں بتـ ئ
ـا� گـ ئـے اقدامــات ےس مطمـ ئ ن
ـں نہـ یـں ہـ یـں تــو آپ اپـ نـی موبائــل ڈیوائیــس کــو ،جــس اســٹور ےس آپ ن� خریــدا تھــا ،وہــاں ےل جائـ یـں
اور تربیــت یافتــہ ٹیکنیشــن ےس مــدد حاصــل کریــں۔ آخــر مـ یـں یــہ کــہ اگــر آپ اپـ نـی ڈیوائیــس پھینکـ نـے جار�ہ ــے ہـ یـں تــو ہمــارا مشــورہ یــہ �ہ ــے کــہ آپ اےس کــی
کــو عطیــہ کـ ن
ـ� قبــول کـ ت
ـوچ�۔ بہــت ســاری بہ�ت یــن خـ یـر تا� تںظیمـ یـں اســتعمال شــدہ موبائــل ڈیوائیـ ز
ـر� ہـ یـں۔
ـر� ےک بــارے مـ یـں سـ ی

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

وسائل:

			
:NIST SP800-88 Rev. 1

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-88-rev1/sp800_88_r1_draft.pdf

				
:سپا کیب OUCH!:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#september2013

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 ســک�ت ہـ یـں اگــر
ـو� تبدیــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اےس تجـ ت
آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس مـ یـں کـ ئ
تر�ــے اور مزیــد معلومــات ےک ئل�ouch@securethehuman.orgپــر رابطــہ کریــں
ـار� مقاصــد ےک لـ ئـے اســتعمال کریــں ۔ ج
م� ،والٹ اسکریونز ،فل ہوفمن ،لینس ٹ ز
ایڈیٹوریل بورڈ :بل وے ی ن
اسپ�نر ،کارمن رویل ہارڈی۔
ترجمہ :شعیب ہاشمی

