ئ
جوال� OUCH! ٢٠١۴

اس شمارے یم� شامل ہ�ے:
•آٹو کمپلیٹ
•CC/BCC:
• ٹ
ڈس�یبیوشن لسٹ
•جذبات اور پرائیوییس

جائزہ:

کر� ئ
ای-میل ت
نہ�
کرنا
کیا
ہو�
چا� ی ۓ� اور کیا ی
ہ

گ
ای۔میــل ہمــاری ت
ذا� اور پیشــہ وارنــہ زنــد� مـ یـں را ب�ــے ےک بنیــادی طریقــوں
اکــر ای۔میــل کااســتعمال ت
مــں ےس ایــک بــن یگ�ا�ہ ــے لیکــن ہــم ث
کــر� ہــو ئ�
ی

ا پ�ـ نـے ہــی دشــمن بــن جـ ت
ـا� ہـ یـں۔ اس شــمارے مـ یـں ہــم لوگــوں یک مشـ تـرکہ
ـر� ہــو ئ� کـ ت
غلطیــوں کــو بیــان کریــں گ� جــو وہ ای۔میــل کـ ت
ـر� ہـ یـں اور یــہ بھــی
گ
گ
بیــان کریــں � کــہ روز مــرہ زنــد � مـ یـں ان ےس یک�ــے بچاجاســکتا �ہ ــے۔

مہمان ٹ
ایڈی�

ٹ
ـی� ٹیکنالوجی انســٹیٹوٹ ()STIاور سـ ن ز
ڈاک�ایــرک کــول ()@drericcoleسـ ن ز
ـی� ےک
ـر� ہـ یـں ،پڑھـ ت
ســاتھ فعــال طــور پــر منســلک ہـ یـں اور طلبــا ءےک ســاتھ کا م کـ ت
ـا�
ہـ یـں اور کــورس ترتیــب د ی�ـ تـے ہـ یـں -وہ سـ ن ز
ـی� مـ یـں فیکلـ ٹـی فیلــواور کــورس ےک
مصنــف ہـ یـں -ڈاکـ ٹـر کــول صنعــت ےکرسکــردہ رہنمــا ہـ یـں اور وہ جدیــد تریــن
ـیکیور� کنســلٹینیس فراہــم کـ ت
ٹ
ـر� ہـ یـں۔
ـائی� سـ
سـ ب

آٹوکمپلیٹ:

ج�ــے ہــی اس شــخص کا نــام لکھنــا ش�وع کـ ت
ـر� ہـ یـں جــس
آٹوکمپلیــٹ ایــک بہــت عــام فیچــر �ہ ــے جــو زیــادہ تــر ای۔میــل کالئینٹــس مـ یـں پایــا جاتا�ہ ــے -آپ ی
کــو آپ ای۔میــل کرنــا چا�ہ ـ تـے ہـ یـں ،آپ کا ای۔میــل ســافٹ ویـ ئـر خــود بخــود آپ ےک لـ ی ۓ
ـے وہ ای۔میــل ایڈریــس چــن لیتــا �ہ ــے۔ اس طــرح آپ کــو ا پ�ـ نـے کانٹیکــٹ کا
ای۔میــل ایڈریــس یــاد نہـ یـں رکھنــا پڑتــا بلکــہ رصف ای۔میــل وصــول کـ ن
ـر� واےل کا نــام یــاد رکھنــا پڑتــا �ہ ــے۔ آٹوکمپلیــٹ ےک ســاتھ مســئلہ اس وقــت آتــا �ہ ــے جــب

آپ ےک پــاس ا ی�ــے کانٹیکٹــس ہــوں جــن ےک نــام مشـ تـرکہ ہــوں -آٹوکمپلیــٹ ےک لـ یـے غلــط ای۔میــل کــو چننــا بہــت آســان �ہ ــے ،مثــال ےک طــور پــر آپ اپـ نـی کمپـ نـی یک
ـا� آپ ےک ہمسـ ئ
ـر� ہـ یـں -آٹــو کمپلیــٹ اس  Fredےک بجـ ئ
تمــام معلومــات «»Fred Smithکــو بھیجنــا چا�ہ ـ تـے ہـ یـں جــو آپ ےک ســاتھ اکاؤنٹنــگ ےک محکــے مـ یـں کا م کـ ت
ـا�،

«»Fred Johnsonکــو چنتــا �ہ ــے ،نتیجت ـاً آپ یغ�مجــاز لوگــوں کــو اہــم معلومــات بھیــج د ی�ـ تـے ہـ یـں۔ ا پ�ـ نـے آپ کــو اس ےس بچـ ن
ـا� ےک لـ یـے آپ کوہمیشــہ ای۔میــل
بھی�ج ـ نـے ےس پہــے نــام اور ای۔میــل ایڈریــس یک تصدیــق کـ ن
ـر� چا�ہ ـ یـے۔

Cc/Bcc:

زیــادہ ترای۔میــل کالئینٹــس مـ یـں Toےک ســاتھ 2مزیداختیــارات ہـ ت
ـو� ہـ یـں یعـ نـیCcاور Bcc۔»»Ccےس مــراد “( ”Carbon copyکاربــن پکا�) �ہ ــے جــس کا مطلــب یــہ
�ہ ــے کــہ آپ ان لوگــوں کوای۔میــل مـ یـں پکا� کرنــا چا�ہ ـ تـے ہـ یـں اور ای۔میــل ےس آگاہ رکھنــا چا�ہ ـ تـے ہـ یـں۔»»Bccےس مــراد «(»Blind Carbon Copyبالئنــڈ کاربــن پکا�)
ـو� بھــی نہـ یـں دیکــھ ســکتا �ہ ــے -یــہ دونــوں اختیــارات آپ کــو پریشـ ن
�ہ ــے جــو کــہ Ccجیســا ہــی �ہ ــے لیکــن فــرق یــہ �ہ ــے کــہ Bccمـ یـں رکــے ہــو ئ� لوگــوں کــو کـ ئ
ـا�

ـو� ہـ ت
ـو� ای۔میــل بھیجتــا �ہ ــے اور اس مـ یـں لــوگ Ccہـ ئ
ـک� ہـ یـں -جــب آپ کــو کـ ئ
مـ یـں مبتــا کرسـ ت
ـو� ہـ یـں تــو آپ کــو یــہ فیصلــہ کرنــا ہوتــا �ہ ــے کــہ آیــا آپ کــو
گ
ســب کــو جــواب دینــا �ہ ــے یــا رصف بھی�ج ـ نـے واےل کــو -اگــر آپ کا جــواب بہــت زیــادہ اہــم �ہ ــے تــو آپ رصف ای۔میــل بھی�ج ـ نـے واےل کــو جــواب دیــں �۔ اگــر یــہ
صــورت حــال �ہ ــے تــو آپ اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ «»Reply Allکا آپشــن اســتعمال نہـ یـں کرر�ہ ــے ہـ یـں جــس ےک ذر ی�ــے اس ای۔میــل مـ یـں موجــود تمــام

ئ
جوال� OUCH! ٢٠١۴
ت ئ
نہ�
چا� ی ۓ� اور کیا ی
ای-میل کر� ہو� کیا کرنا ہ
گ
لــوگ شــامل ہوجائـ یـں �۔ Bccےک ســاتھ مســئلہ مختلــف �ہ ــے -حســاس ای۔میــل
کــو بھی�ج ـ تـے ہـ ئ
ـو� آپ شــاید کــی کــو بھــی اس ای۔میــل مـ یـں خفیــہ طــور
ج�ےسکــہ آپ ےکاعــی افرس،تاہــم اگــر آپ کا اعــی
پــر شــامل کرنــا
ی
چاہــں ی
ئ
ت
افــراس ای۔میــل کا جــواب «»Reply Allکــو اســتعمال کــر� ہــو� دیتــا �ہ ــے
تــو اس ای۔میــل مـ یـں تمــام افــراد کــو پتــہ چــل جـ ئ
ـا� گاکــہ آپ کا اعــی افــر
اصــل ای۔میــل مـ یـں خفیــہ طــور پــر Bccتھــا۔

ٹ
ڈس�یبیوشن لسٹ

ٹ
ڈس�یبیوشــن لســٹ ای۔میــل ایڈریــ�ز کا ایســا مجموعــہ ہوتــا ہــی جــس
گ
ـد� کــی ایــک ای۔میــل ایڈریــس ےک ذر ی�ــے ہـ ت
ـو� �ہ ــے �ج ــے بعــض
یک نمائنـ
دفعــہ میــل لســٹ یــا گــروپ نیــم کہـ تـے ہـ یـں۔ مثــال ےک طــور پــر آپ ےک پــاس
ڈس�یبیوشــن لســٹ ہوسـ ت
ایــی ٹ
ـک� �ہ ــے جــس کا ای۔میــل ایڈریــس @group

example.comہــو -جــب آپ اس ای۔میــل ایڈریــس پــر ای۔میــل بھی�ج تــے

ای۔میل یم� ئ
ٹن
نہ� ہوتا ہ�ے -آپ جب بھی
کو�
„“Undoب� ی
ت
بھی�ج� یہ� تو „“Sendکا ٹ ن
ب� بد� نا� ےس پہےل تھوڑی دیر ےک
ای۔میل
یۓ
ل� رک کرایک دفعہ اس بات کو جانچ یل� کہ آپ کیابھیج ہر�ے
یہ� اور کےس بھیج ہر�ے یہ�۔

ہـ یـں تــو آپ کا پیغــام اس گــروپ مـ یـں موجــود تمــا م افــراد تــک پہنــچ جاتــا
ـک� ہـ یـں -آپ ٹ
�ہ ــے جــو کــہ ہــزاروں مـ یـں ہوسـ ت
ڈس�یبیوشــن لســٹ مـ یـں کچــھ
بھــی بیھ�ج ـ تـے ئ
ہو�احتیــاط برتـ یـں کیوںکــہ آپ کا بھیجــا ہــو ا پیغــام بہــت
ســارے لــوگ وصــول کریــں گ�۔ اس ےک عــاوہ ٹ
ڈس�یبیوشــن لســٹ مـ یـں ےس کــی بھــی میــل کا جــواب د ی�ـ تـے ہــو ئ� بہــت زیــادہ احتیــاط برتـ یـں کیونکــہ ہوســکتا
�ہ ــے کــہ آپ کا جــواب د ی�ـ نـے کا ارادہ رصف ای۔میــل بھی�ج ـ نـے واےل کــو ہــو لیکــن ایــک بــار پھــر اگــر آپ «»Reply Allکا آپشــن اســتعمال کـ ت
ـر� ہـ یـں تــو آپ پــوری
گ
ڈس�یبیوشــن لســٹ کــو اس مـ یـں شــامل کردیــں گ� یعـ نـی اگــر ہــزاروں نہـ یـں تــو کـ ئـی ســو لــوگ آپ یک ت
ٹ
ذا� ای۔میــل پــڑھ ر�ہ ــے ہــو ں �۔
ڈس�یبیوشــن لســٹ منتخــب ہوجـ ئ
ـک� �ہ ــے کــہ آٹوکمپلیــٹ ےک ذر ی�ــے ٹ
ـر یــہ ہــو سـ ت
یہــاں ایــک اور خطــر نــاک چـ ی ز
ـا� ،آپ کا ارادہ رصف ایــک آدمــی کــو ای۔میــل
کرنــا ہوج�ےسکــہ آپ ےک دفـ تـر ےک ســاتھی ,Carl, carl@example.comلیکــن ہــو ســکتا �ہ ــے کــہ آٹــو کمپلیــٹ اتفـ ق
ـا� طــور پــر آپ یک گاڑیــوں ےس متعلــق سبســکرائب
ی
کــردہ ٹ
ڈس�یبیوشــن لســٹ کــو ای۔میــل بھیــج دے۔

جذبات:

ـا� حالــت مـ یـں ای۔میــل کـ ت
ـا� ہــوں تــو ای۔میــل نہـ یـں بھیجـ یـں۔ اگــر آپ جذبـ ت
جــب آپ جذبـ ت
ـر� ہـ یـں تــو یــہ ای۔میــل آپ کــو مســتقبل مـ یـں نقصــان پہنچــا
ـے ایــی حالــت مـ یـں آپ تھــوڑا صـ بـر کا مظاہــرہ کـ ت
ـک� �ےیاشــاید آپ یک دوسـ تـی یــا نوکــری کــو متاثــر کرسـ ت
ت
ـک� �ہ ــے۔ اس لـ ی ۓ
ـر� ہــو ئ� ســکون ےس ا پ�ـ نـے خیــاالت
سـ ہ
کــو منظــم کریــں -اگــر آپ کــو ا پ�ـ نـے دل یک بھــڑاس نکالـ نـی ہــی �ہ ــے تــو آپ اپنــا ای۔میــل کالئینــٹ کھولـ یـں اور اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ ن� اس مـ یـں کــی
کــو مخاطــب نہـ یـں کیــا ہــو ا �ہ ــے (یعـ نـی کـ ئ
ـو� ای۔میــل ایڈریــس نہـ یـں لکھاہــوا �ہ ــے)۔ پھــرآپ جــو کچــھ اصــل مـ یـں محســوس کــر ر�ہ ــے ہـ یـں اےس لکــھ دیــں -اس ےک
بعــد آپ اٹھـ یـں اور کمپیوٹــر ےس دور �چ ــے جائـ یـں ،چاہـ یـں تــو ا پ�ـ نـے لــے چـ ئ
ـا� بنــا لـ یـں -جــب آپ واپــس آئـ یـں تــو اس ای۔میــل کــو ڈیلیــٹ کردیــں اور پھــر ےس لکھنــا
ی
ش�وع کریــں یــا فــون اٹھائـ یـں اور اس شــخص ےس بــات کریــں کیونکــہ ای۔میــل ےک ذر ی�ــے آپ ےک لــب و لہجــہ اور ارادے کا تعـ ی ن
ـں کرنــا مشــکل ہــو ســکتا �ہ ــے۔
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نہ�
چا� ی ۓ� اور کیا ی
ای-میل کر� ہو� کیا کرنا ہ

پرائیوییس:

ـر موجــود ہـ ت
ـو� ہـ یـں اور �ج ــے بھــی اس تــک رسـ ئ
آخرمـ یـں یــہ ےک اس بــات کــو یادرکھـ یـں کــہ روایـ تـی ای۔میــل مـ یـں پرائیویــی ےک تحفــظ ےک بہــت کــم آپشـ ن ز
ـا� مــل
جـ ئ
ـا� وہ آپ یک ای۔میلزپــڑھ ســکتا �ہ ــے -اس ےک عــاوہ یــہ کــہ فــون کال اور ت
ذا� گفتگــو ےک برعکــس ،اگــر آپ ن� ای۔میــل بھیــج دی تــو پھــر اس پــر آپ کا اختیــار

ختــم ہــو جاتــا �ہ ــے -آپ یک ای۔میــل باآسـ ن
ـک� �ہ ــے اور ٹ
ـک� �ہ ــے ،پبلــک فورمــز پــر شــائع یک جاسـ ت
ـا� دورسوں کوفــارورڈیک جاسـ ت
ان�نیــٹ پــر ہمیشــہ ےک لـ یـے قابــل
ذا� بــات کـ ن
ـک� �ہ ــے۔ اگــر آپ کــو کــی ےس بہــت ہــی ت
رسـ ئ
ـا� ہــو سـ ت
ـر� �ہ ــے تــو اےس فــون ےک ذر ی�ــے کریــں -یہــاں پــر یــہ بــات بھــی یــاد رکھنــا �ض وری �ہ ــے کــہ کـ ئـی
ممالــک مـ یـں ای۔میــل عدالــت مـ یـں ثبــوت ےک طــور پــر بھــی اســتعمال ہوسـ ت
ـک� �ہ ــے۔ آخــر مـ یـں یــہ کــہ اگــر آپ ا پ�ـ نـے دفـ تـر کا کمپیوٹــر ای۔میــل بھی�ج ـ نـے ےک لـ ئـے
ـرا� کـ ن
اســتعمال کرر�ہ ــے ہـ یـں تــو اس بــات کــو ذہــن مـ یـں رکھـ یـں کــہ آپ ےک آجــر ےک پــاس اس ای۔میــل یک نگـ ن
ـر� اور شــاید اےس پڑھـ نـے ےک اختیــارات بھــی موجــود
ـا� حاصــل کـ ت
ذا� ای۔میــل ایڈریــس تــک رسـ ئ
ـک� �ہ ــے اگــر آپ ا پ�ـ نـے دفـ تـر ےک کمپیوٹــر ےک ذر ی�ــے ا پ�ـ نـے ت
ہـ یـں ،اس مـ یـں آپ یک ت
ذا� ای۔میــل بھــی شــامل ہوسـ ت
ـر� ہـ یـں-
اگــر آپ ےک پــاس دفـ تـر مـ یـں ای۔میــل پرائیویــی ےس متعلــق ســواالت ہـ یـں تــو ا پ�ـ نـے سـ پـروائزر ےس رابطــہ کریــں۔

جان� ئ�:
مزید ی

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
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
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ‘ ’Likeکریں یا ٹ
ٹوئی� @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:

			
! OUCHفشنگ حمےل:

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

! :OUCHئ
		
اسپی�فشنگ:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#july2013

ٹ
		
سیکیور� اصطالحات:
عام

http://www.securingthehuman.org/resources/security-terms

ـو� �ہ ــے اور اےس  Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Licenseےک تحــت تقســیم کـ ن
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