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جائزہ

محفو ظ ر� ن� ئ
ےکل� پانچ اقدامات
ہ

ٹیکنــا لوجــی جــس طــرح ہمــاری زندگیــوں مـ یـں اہمیــت حاصــل کـ ت
مہمان ٹ
ـر� جــا
ایڈی�
رہــی �ہ ــے ،اتنــا ہــی پیچیــدہ بھــی ہـ ت
ـو� جــا رہــی �ہ ــے۔ اس بــات کــو مدنظــر
لیـ نـی ذیلٹــر  OUCHےک ا س شــمارے ےک مہمــان ایڈیـ ٹـر ہـ یـں۔ لیـ نـی NCR Corp ،
رکھـ تـے ہـ ئ
ـری ےس تبدیــل ہـ ت
ـو� کــہ ٹیکنــا لوجــی تـ ی ز
مـ یـں اپـ نـی توجــہ صارفـ ی ن
ـو� رہـ تـی �ہ ــے ،حفــا ظــت
ـں ےک ئآ� ٹ� آپریشــن یک حفاظــت پــر مرکــوز رکھـ تـے ہـ یـں
ےس متعلــق مشــورے الجھــن پیــدا کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ ایســا لگتــا �ہ ــے کــہ ہمیشــہ
مــں تربیــت
مــں میــل ویــر یک روک تھــام ےک بــارے ی
اور  SANSانســٹیٹیوٹ ی
کـ ئ
ہــں۔ ن
ٹ
لیــی
ہــں اور وہ
د ی� تــے ی
ٹوئیــر پــر  @lennyzeltserےک ذر ی�ــے فعــال ی
ـو� نـ ئـی ہدایــت مــو جــود ہــو ت� �ہ ــے اس بــارے مـ یـں کــہ آپ کــو کیــا کرنــا
سـ ٹ
ـکیور� ےک بــاگ  blog.zeltser.comپــہ لکھـ تـے ہـ یـں۔
چاہ�ـ ئـے اور کیــا نہـ یـں۔ اگرچــہ محفــوظ ر�ہ ـ نـے ےک طر ی�ـ قـے وقــت ےک ســاتھ ســاتھ
ی
ت
تبدیــل ہــو ســک� �ہ ــے ،کچــھ ا ی�ــے بنیــا دی اقدامــات ہـ یـں جنہـ یـں آپ اپنــا کــر
ہمیشــہ ا پ�ـ نـے آپ کــو محفــوظ رکــھ سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اس بــات ےس قطــع نظــر کــہ
آپ کــون یس ٹیکنــا لوجــی اســتعمال کــر ر�ہ ــے ہـ یـں یــا کہــاں اســتعما ل کــر ر�ہ ــے ہـ یـں ،ہمــارا مشــورہ �ہ ــے کــہ آپ مندرجــہ ذیــل پانــچ اہــم اقدامــات اپنائـ یـں۔

پانچ اہم اقدامات

منــد رجــہ ذیــل پانــچ مـ یـں ےس ہــر ایــک اقــدام کا آ ســان جــا ئــز ہ لیــا گیــا �ہ ــے۔ ہــر اقــدام ےک بــارے مـ یـں مزیــد جــا ن� ےک لـ ئـے اس نیــوز لیـ ٹـر ےک آ خــری حــے
«وســائل» مـ یـں جائـ یـں۔
ـک� �ہ ــے۔ حملــہ آوروں ن� زیــادہ تــر سـ ٹ
ـں کــر لـ یـں کــہ محــظ ٹیکنالوجــی آپ یک مــدد نہـ یـں کــر سـ ت
۱.۱آپ :ســب ےس پہــے آپ یــہ بــات زہــن نشـ ی ن
ـکیور� ٹیکنالوجــی
چاہ�ـ ئـے ہــو تــو ان ےک لـ ئـے ســب ےس آ ســان طریقــہ آپ
ےس ب�چ ـ نـے کا آســان طریقــہ آ پ پــر حملــہ کرنــا نــکاال �ہ ــے۔ اگــر انہـ یـں آپ کا پــاس ورڈ یــا کریــڈٹ کارڈ ی
کــو دھوکــہ دے کــر معلومــات نکلوانــا �ہ ــے۔ مثــال ےک طــور پــر وہ آپ کــو مائیکروســافٹ یک ٹیکنیــکل ســپورٹ ٹیــم کا نمائنــدہ بــن کــر آ پ ےس بــات کــر
ـک� ہـ یـں اوریــہ دعــوہ کرسـ ت
سـ ت
ـک� ہـ یـں کــہ آ پ کا کمپیوٹــر متــا ثــر ہــو چــکا �ہ ــے جبکــہ در حقیقــت وہ ســا ئـ بـر مجرمــان ہــو ت� ہـ یـں جنہـ یـں رصف آ پ ےک
ـا� چــا یہ�ـ ئـے ہـ ت
کمپیوٹــر تــک رسـ ئ
ـو� �ہ ــے یــا شــا ہــد وہ آپ کــو ای میــل بھیجـ یـں کــہ آپ کا ســامان پہنچایــا نہـ یـں جــا ســکتا �ہ ــے اور پھــر آپ ےس ایــک لنــک کا
دورہ کـ ن
ـر� کا کہـ یـں تاکــہ آ پ ےک پ�ـ تـے یک تصدیــق یک جــا ســے۔ لیکــن حقیقــت مـ یـں وہ چــا �ہ ـ تـے ہـ یـں کــہ آپ ایــک متــا ثــرہ ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں جــس
ےک ذریعــہ وہ آ پ ےک کمپیــو ٹــر کــو ہیــک کــر ســک�۔ آ
بلخــر حملــہ آور ےک خــاف ســب ےس مضبــو ط تریــن دفــاع آپ ہـ یـں۔ آپ مشــکوک رہـ یـں کیونکــہ عقــل
ی
ت
ت
کا اســتعمال کــر ن� ےسآپ زیــادہ تــر حملــوں کــو پکــڑ ســک� ہـ یـں اور ان یک روک تھــام کرســک� ہـ یـں۔
۲.۲اپڈیــٹ کرنــا :آپ اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ ےک کمپیوٹــرز ،موبــا ئــل آالت ،ایپلیکیشـن ز اور بــا ق� تمــام ی ز
چ�یــں جــو نیــٹ ورک ےس متعلــق ہـ یـں،
ـائ� مجرمــان مسلســل آپ یک اســتعمال کــردہ ٹیکنــا لوجــی مـ یـں نقــس تــاش کــر ر�ہ ــے ہـ ت
ـو�
ان مـ یـں ســافٹ ویـ ئـر کا جدیــد تریــن ورژن چــل رہــا ہــو۔ سـ ب
ـا� ہـ ئ
ـر� ہـ یـں تــو کچــھ خــاص پروگرامــز ےک ذر ی�ــے ان کا فائــدہ اٹھـ ت
ہـ یـں۔ جــب وہ یــہ کمــزوری تــاش کـ ت
ـو� آ پ ےک زیراســتعمال کــی بھــی ٹیکنالوجــی کــو
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کرل�ـ تـے ہـ یـں جــس مـ یـں نیــٹ ورک ،آپ کا کمپیوٹــر اور موبائــل
ہیــک ی
ز
آالت شــامل ہـ یـں۔ دراصــل وہ کمپنـ یـر جــن یک ٹیکنالوجــی آپ اســتعمال
کرر�ہ ــے ہــو ت� ہـ یـں وہ اس ٹیکنالــو جــی کــو تــازہ تریــن رکھـ نـے ےک لـ ئـے
ســخت محنــت کـ ت
ـر� ہـ یـں۔ ایــک بــار جــب کــی کمــزوری کا پتــہ چــل
جــا ئ� تــو وہ اےس صحیــح کـ ن
ـر� ےک لـ ئـے اســکا پیــچ ( )patchتخلیــق کــر ت�
ہـ یـں اور اےس عوامــی ســطح پرشــائع کـ ت
ـر� ہـ یـں۔ اس بــات کــو یقیـ نـی بنــا
کــر کــہ آ پ ےک کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت مـ یـں یــہ اپ ڈیٹــس موجــود
ہـ یـں ،آپ معــروف خطــرات ےک امــکان کــو محــدود کرد ی�ـ تـے ہـ یـں جــس
یک وجــہ ےس کــی ےک لـ ئـے بھــی آپ کــو ہیــک کرنــا بہــت مشــکل ہــو جــا
تــا �ہ ــے۔ تــازہ تریــن ســافٹ ویـ ئـر ےس ہــم آہنــگ ہــو ن� ےک لـ ئـے جــب بھــی
ممکــن ہــو ،خــودکار اپڈیــٹ کــو فعــال کردیــں۔ یــہ اصــول تقریبـاً ہــر
اس ٹیکنالوجــی پــر الگــو ہــو ت� ہـ یـں جــو نیــٹ ورک ےس منســلک ہــو
ٹ
مــں ٹ
مانیــر ،گھــر ےک
ان�نیــٹ ےس منســلک ٹ�۔وی ،ب� ب�
ت� �ہ ــے جــس ی
راؤٹــرز ،گیمنــگ کنســول یــا شــاید کبھــی کبھــی آپ یک گاڑی بھــی شــا
مــل �ہ ــے۔ اگــر آپ ےک کمپیــو ٹــر کا آپریٹنــگ سســٹم ،مــو بــا ئــل آلــہ یــا آپ
ےک زیــر اســتعمال کــی بھــی ٹیکنالوجــی یک ســپورٹ دســتیاب نہـ یـں �ہ ــے
یــا وہ مزیــد اپ ڈیــٹ حاصــل نہـ یـں کــر سـ ت
ـک� �ہ ــے تــو ہمــارا مشــورہ �ہ ــے
کــہ آپ نیــا ورژن حــا صــل کریــں جــس یک ســپورٹ ممکــن ہــو۔

ان پانچ اہم اقدامات کو اپنا کر آپ جدیدترین ٹیکنالوجی کا
استعامل کر تے ہوۓ اپنے آپ کو ملبے عرصے تک محفوظ رکھ
سکتے ہیں۔

۳.۳پــاس ورڈ :ا پ�ـ نـے آپ کــو محفــوظ رکھـ نـے کا اگال قــدم ا پ�ـ نـے ہــر ایــک آلــہ ،آن الئــن اکاﺅ نــٹ اور ایپلیکیشـن ز ےک لـ ئـے مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈ کا اســتعمال
کرنــا �ہ ــے -یہــاں اہــم الفــاظ مضبــوط اور منفــرد ہـ یـں -ایــک مضبــوط پــاس ورڈ کا مطلــب �ہ ــے کــہ ایســا پــاس ورڈ جــس کا ہیکــرز یــا انــے خــود کار پروگرامــز
ـک�۔ ایــک لفــظ ےک پــا س ورڈ ےک بجـ ئ
آسـ ن
ـا� آپ لمـ بـے پــاس ورڈ کا اســتعمال کریــں جــس مـ یـں کچــھ خصــو یص حــروف اور اعــداد
ـا� ےس انــداز ہ نہـ یـں لــگا سـ ی
ـو� ایــک پــاس ورڈ گــم یــا چــوری ہــو جــا تــا �ہ ــے تــو آپ ےک بـ ق
ا�چ ــے اقــدا مــات ےک طــور پــر شــا مــل ہــوں۔ اس طــرح اگــر آپ کا کـ ئ
ـا� تمــام اکاﺅنٹــس اور
آالت محفــو ظ ر�ہ ـ تـے ہـ یـں۔ کیــا آپ تمــام مضبــو ط منفــرد پــاس ورڈ یــاد نہـ یـں رکــھ سـ ت
ـک� �ہ ــے؟ پریشــان مــت ہــوں ،ہــم بھــی اتـ نـے ســارے پــاس ورڈ یــاد
نہـ یـں رکــھ سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اس لـ ئـے ہمــا را مشــورہ �ہ ــے کــہ آپ پــاس ورڈ مینیجــر اســتعمال کریــں جــو کــہ آپ ےک اســمارٹ فــون یــا کمپیوٹــر ےک لـ ئـے ایــک ایــی
مخصــو ص ایپلیکیشــن �ہ ــے جــو آپ ےک تمــام پــاس ورڈ ز کــو محفــوظ طر ی�ـ قـے ےس انکرپشــن ےک ذر ی�ــے ذخـ یـرہ کــر ت� �ہ ــے۔ آخــر مـ یـں یــہ کــہ اگــر آپ کا کـ ئ
ـو�
بھــی اکاﺅنــٹ ٹو-اســٹیپ ویــری فیکیشــن یک ہمایــت کرتــا �ہ ــے تــو ہمــارا پــرزور مشــورہ �ہ ــے کــہ آپ اےس ہمیشــہ فعــال رکھــا کریــں کیونکــہ یــہ آپ ےک اکاؤنــٹ
یک حفاظــت ےک ی ۓ
ل�مضبــوط طریــن طریقــوں مـ یـں ےس ایــک �ہ ــے۔
۴.۴انکرپشــن :ہمــارا چوتھــا مشــورہ انکرپشــن کا اســتعمال �ہ ــے۔ انکرپشــن اس بــات کــو یقیـ نـی بنــا تــا ہ�ےکــہ رصف آپ یــا آپکــہ بااعتمــاد لــوگ آ پ یک معلــو
مــات تــک رسـ ئ
ـک� ہـ یـں۔ معلومــات دو جگــہ پــر انکرپــٹ ہــو سـ ت
ـا� حــا صــل کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ ایــک اس وقــت جــب وہ ســاکت ہــوں اور دورسا اس وقــت
جــب وہ متحــرک ہــوں۔ ســاکت معلــو مــات کــو انکرپــٹ کـ ن
ـر� کا مطلــب �ہ ــے کــہ معلــو مــات یک اس وقــت حفــا ظــت کرنــا جــب وہ فائــل ےک طــور پــر
ـس۔� اســٹک پــر -زیــادہ تــر آپریٹنــگ سســٹم آپ یک معلومــات کــو فــل ڈســک انکرپشــن جیــی
محفــوظ ہــوں ی
ج�ــے کــہ آپ یک ہــارڈ ڈســک یــا یو۔ایـ ب
ت
ن
خصوصیــا ت ےک ذر ی�ــے خــود کار طــور پــر انکرپــٹ کــر� یک ســہو لــت مہیــا کــر� ہـ یـں -ہمــارا مشــورہ �ہ ــے ےک جــب بھــی ممکــن ہــو ،آپ اےس فعــال کردیــں-
متحــرک معلومــات کــو انکرپــٹ کـ ن
ـر� کا مطلــب �ہ ــے کــہ معلومــات کــو آپ ےک کمپیوٹــر یــا آلــہ ےس کــی دورسے کمپیوٹــر یــا آلــہ پــر منتقــی ےک دوران

اکتوبر OUCH! ٢٠١۴
محفو ظ رہنے کےلئے پانچ اقدامات
انکرپــٹ کرنــا جیســا کــہ آن الئــن بینکنــگ ےک دوران -براؤزنــگ ےک دوران انکرپشــن ےک فعــال ہـ ن
ـو� یک تصــد یــق کا ایــک آســان طریقــہ یــہ �ہ ــے ےک آپ اس بــات
ت کــو یقیـ نـی بنــا ئـ یـں کــہ جــس ویــب ســائیٹ کا آپ دورہ کــر ر�ہ ــے ہـ یـں اس کا ایڈریــس « »https:ےس ش�وع ہــو رہــا ہــو اور اس ےک بالــکل ســاتھ بنــد تــاےل
(پیــڈالک) یک تصویــر ہــو۔
۵.۵بیــک اپ :بعــض دفعــہ آپ چا�ہ ــے جتنــا بھــی احتیــاط کــر لـ یـں ،آپ کا کـ ئ
ـو� آلــہ یــا اکاﺅنــٹ متاثــر ہوســکتا �ہ ــے۔ اگــر ایســا ہوتــا �ہ ــے تــو آپ ےک پــاس اس
بــات کــو یقیـ نـی بنـ ن
ـا� ےک لـ ئـے کــہ آپ کا کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ میــل ویـ ئـر ےس پــاک �ہ ــے ،رصف ایــک طریقــہ جاتــا �ہ ــے اور وہ یــہ کــہ آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر یــا
موبائــل آےل کــو پــوری طــرح وائــپ کردیــں اور ش�وع ےس اس یک تعمـ یـر نــو کریــں -ہــو ســکتا �ہ ــے کــہ حملــہ آور متاثــرہ کمپیوٹــر پــر آپ کــو اپـ نـی ت
ذا� تصاویــر
ـا� حاصــل کـ ن
ـر� ےس روک دے۔ آپ ےک پــاس واحــد حــل یــہ رہ جاتــا �ہ ــے ےک آپ بیــک اپ ےک ذر�ےعاپـ نـی تمــام ت
اور دورسی محفــوظ معلومــات تــک رسـ ئ
ذا�
ی
گ
معلومــات کــو بحــال کریــں۔ آپ اس بــات یک یقـ ی ن
ـں دہــا ن� کرلـ یـں کــہ آپ باقاعــد� ےس کــی بھــی اہــم معلومــات کا بیــک اپ یل�ـ تـے رہـ یـں اور اس بــات یک
بھــی تصدیــق کــر لـ یـں کــہ آپ اس ےک ذر ی�ــے معلومــات کــو بحــال کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ زیــادہ تــر آپریٹنــگ سســٹمز اور موبائــل آالت خــودکار بیــک اپــس یک
حمایــت کـ ت
ـر� ہـ یـں۔
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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 کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی مـ یـں) ـ
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ن
مــں خدمــات
ســکیور� ےک
کمپــی �ہ ــے جــو پچھــے ســات ســالوں ےس ئآ� ٹ�
ســکیور�
 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 کریں یا ٹ
ٹوئی�  @Rewterzپر فالو کریں۔
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