نوم� OUCH! ٢٠١۴
ب

اس شمارے یم� شامل ہ�ے:

ئ
انجین�نگ
•سوشل
ئ
انجین�نگ حملوں یک نشاندہی کرنا  /روکنا
•سوشل
•مستقبل ےک حملوں ےس بچنا

ئ
انجین�نگ
سوشل
جائزہ

ـائ� حملــہ آوروں ےک بــارے مـ یـں یــہ �ہ ــے
لوگــوں کــو ایــک عــام غلــط فہمــی سـ ب
کــہ وہ لوگــوں ےک کمپیوٹــرز ،اکاﺅنٹــس اور موبائــل آالت مـ یـں گھسـ نـے ےک لـ یـے
رصف اعــی در� ےک ہیکنــگ ٹولــز کا اســتعمال کـ ت
ـر� ہـ یـں ،اس مـ یـں سـ ئ
ـچا�
ٰ ج
ـائ� حملــہ آوروں ن� آپ یک معلومــات چـ ن
ـرا� یــا کمپیوٹــر ہیــک
نہـ یـں �ہ ــے۔ سـ ب
کـ ن
ـر� کا آســان طریقــہ آپ ےس بــات چیــت کــرےک آپ کــو گمــراہ کرنــا نــکاال �ہ ــے۔
گ
ن
انســا� حمــے ،جــو
ســیکھ� � کــہ کــس طــرح
مــں ہــم یــہ
ی
اس شــمارے ی
ت
ت
ئ
کــہ سوشــل انجین�نــگ حمــے کہــا� ہـ یـں ،یک�ــے کام کــر� ہـ یـں اور آپ کــن
احتیاطــی تدابـ یـر کــو اپنــا کــر خــود کــو ان ےس محفــوظ رکــھ سـ ت
ـک� ہـ یـں۔

مہمان ٹ
ایڈی�

ایلیســا ٹوریــس SANSیک ســند یافتــہ انسـ ٹـر ٹک� ہـ یـں -وہ ایڈوانســڈ کمپیوٹــر
فارنزکــس اور انســیڈینٹ رســپانس مـ یـں مہــارت رکھـ تـی ہـ یـں۔ ان ےک صنعــت ےک
تجــر� مـ یـں انســیڈینٹ ہینڈلــرےک طــور پــراور ایــک داخــی سـ ٹ
ـکیور� ٹیــم مـ یـں
ب
ٹ
ٹ
ڈیجیٹــل فارنــزک انویســی گیــر ےک طــور پــر خدمــت رس انجــام دینــا شــامل
�ہ ــے۔ آپ ایلیســا کــو ٹوئیـ ٹـر پــر  @sibertorےک ذر ی�ــے ڈھونــڈ سـ ت
ـک� ہـ یـں۔

ئ
انجین�نگ
سوشل

ـیا� حمــے یک ایــک قســم �ہ ــے جــس مـ یـں حملــہ آور آپ کــو دھوکــہ دہــی ےک ذر ی�ــے ا ی�ــے کام کـ ن
انجین�نــگ ،نفسـ ت
ئ
ـروا� یک کوشــش کرتــا �ہ ــے جنہـ یـں وہ
سوشــل
ئ
ئ
ـائ� حملــہ
آپ ےک ذر ی�ــے کروانــا چاہتــا �ہ ــے۔ سوشــل انجین�نــگ کا وجــود ہــزاروں ســال پرانــا �ہ ــے ،کــی کــو دھوکــہ دینــا کــو� نیــا تصــور نہـ یـں �ہ ــے لیکــن سـ ب
ـا� مؤثــر �ہ ــے اور الکھــوں لوگــوں کــو ہــدف بنـ ن
ان�نیــٹ پــر اس طریقــۂ کار کــو اپنانــا انتہـ ئ
آوروں ن� یــہ ســیکھ لیــا �ہ ــے کــہ ٹ
ـا� ےک لـ یـے اســتعمال ہوســکتا �ہ ــے۔ سوشــل
انجین�نــگ کام کــس طــرح کـ ت
ـر� �ہ ــے ،یــہ سـ ن
ئ
ـمجھ� یک�لـ ئـے ســب ےس آســان تریــن طریقــہ یــہ حقیقــی دنیــا یک عــام مثــال �ہ ــے۔
ئ
ت
ـس۔� یــا شــاید مائیکروســافٹ یک ٹیکنیــکل
آپ کــو کــی شــخص ےس ایــک فــون کال موصــول ہــو� �ہ ــے جوکــہ کــی کمپیوٹــر ســپورٹ کمپـ نـی ،آپ یک آ�۔ایـ پ
ـر� ہـ ئ
ـو� کا دعــوی کرتــا �ہ ــے -وہ شــخص وضاحــت کـ ت
ســپورٹ کا نمائنــدہ ہـ ن
ـو� بتاتــا �ہ ــے کــہ اُس ن� یــہ بــات محســوس یک �ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر کچــھ عجیــب برتــاﺅ
ٰ
ج�ــے کــہ ٹ
ان�نیــٹ کــو اسـ ی ن
ـک� کرنــا یــا اســپیم بھیجنــا اور یــہ کــہ اُس ےک خیــال مـ یـں آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوچــکا �ہ ــے -وہ مزیــد بتاتــا �ہ ــے کــہ اُےس اس
کررہــا �ہ ــے ی
ـا� کا کام ســونپا گیــا �ہ ــے -اُس ےک بعــد وہ کـ ئـی تکنیــی اصطالحــات کا اســتعمال کرتــا �ہ ــے اور آپ کــو الجھــا�ن
مســئےل یک تفتیــش اور آپ ےک کمپیوٹــر کــو محفــوظ بنـ ن
واےل اقدامــات ےک ذر ی�ــے قائــل کـ ن
ـر� یک کوشــش کرتــا �ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوچــکا �ہ ــے۔
مثــال ےک طــور پــر وہ آپ ےک کمپیوٹــر مـ یـں کچــھ مخصــوص فائلــز یک جانــچ کـ ن
ـر� کا کہــہ سـ ت
ـک� ہـ یـں یــہ دیکھـ نـے ےک لـ یـے کــہ آیــا وہ فائلــز آپ ےک کمپیوٹــر مـ یـں موجــود
ـں ت
ـڈ� کا طریقــہ بھــی بتـ ت
ہـ یـں کــہ نہـ یـں اور وہ آپ کــو اُنہـ یـں ڈھونـ ن
ـا� ہـ یـں -جــب آپ اُن فائلــز کــو ڈھونــڈ یل�ـ تـے ہـ یـں تــو وہ آپ کــو یقـ ی ن
دال� ہـ یـں کــہ یــہ فائلــز
ـر� ہـ یـں کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوچــکا �ہ ــے جبکــہ حقیقــت مـ یـں یــہ فائلــز عــام سســٹم فائلــز ےس زیــادہ کچــھ بھــی نہـ یـں ہـ ت
اس بــات یک نشــاندہی کـ ت
ـو� ہـ یـں
ـں ن
ـا� جـ ت
جوکــہ ہــر کمپیوٹــر مـ یـں پـ ئ
ـا� ہـ یـں -ایــک بــار جــب وہ آپ کــو دھوکــہ دے کــر یــہ یقـ ی ن
دال� مـ یـں کامیــاب ہوجائـ یـں کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوگیــا �ہ ــے
تــو پھــر وہ آپ پــر دبــاﺅ ڈالـ یـں گ� کــہ آپ ایــک ویــب ســائٹ پــر جاکــر اُن کا سـ ٹ
ـکیور� ســافٹ ویـ ئـر خریدیــں یــا وہ آپ ےک کمپیوٹــر کا ریمــوٹ ایکســس مانگـ یـں
گ
ـک� تاہــم جــو ســافٹ ویـ ئـر وہ بیــچ ر�ہ ــے ہـ یـں وہ درحقیقــت ایــک متاثــرہ پروگــرام �ہ ــے۔ اگــر آپ اس ســافٹ ویـ ئـر
� تاکــہ وہ اس مســئےل کــو خــود حــل کرسـ ی

نوم� OUCH! ٢٠١۴
ب
سوشل انجینرئنگ
ـد� اور انســٹال کـ ت
کــو خریـ ت
ـر� ہـ یـں تــو نــہ رصف یــہ کــہ وہ آپ کــو ب� وقــوف
بناکــر آپ کا اپنــا کمپیوٹــر متاثــر کرواد ی�ـ تـے ہـ یـں بلکــہ آپ اُنہـ یـں اس کام ےک
پ� ی�ــے بھــی د ی�ـ تـے ہـ یـں -اگــر آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو صحیــح کـ ن
ـروا� ےک لـ یـے اُنہـ یـں
ریمــوٹ ایکســس فراہــم کـ ت
ـر� ہـ یـں تــو درحقیقــت وہ اُس ےک ذر ی�ــے آپ ےک
کمپیوٹــر کــو متاثــر کرد ی�ـ تـے ہـ یـں ۔
ئ
انجین�نــگ حمےل رصف فــون کالز
اس بــات کــو ذہــن مـ یـں رکھـ یـں کــہ سوشــل
تــک محــدود نہـ یـں ہـ یـں بلکــہ وہ کــی بھــی ٹیکنالوجــی ےک ذر ی�ــے ہوســک�ت
ہـ یـں جــس مـ یـں ای میــل ےک ذر ی�ــے فشــنگ حمــے ،ٹیکســٹ میســیجنگ ،فیــس
بــک میســیجنگ ،ٹوئیـ ٹـر پرپوســٹ یــا آن الئــن چیٹــس شــامل ہـ یـں -ســب ےس
ـ� یــہ �ہ ــے کــہ آپ کــو یــہ معلــوم ہونــا چا�ہ ــے کــہ آپ کــو کــس چـ ی ز
اہــم چـ ی ز
ـ�
ی
ےس بچنــا �ہ ــے۔

ئ
انجین�نــگ حملــوں یک نشــاندہی
سوشــل
کرنــا  /روکنــا

ئ
انجین�نــگ ےس ب�چ ـ نـے کا آســان تریــن طریقــہ اپـ نـی عقــل کا اســتعمال
سوشــل
کرنــا �ہ ــے -اگــر آپ کــو کـ ئ
ـو� چـ ی ز
ـ� مشــتبہ لــگ رہــی ہــو یــا صحیــح نہـ یـں لــگ
ئ
انجین�نــگ حمــے
رہــی ہــو تــو ہوســکتا �ہ ــے کــہ یــہ ایــک حملــہ ہــو -سوشــل
یک چنــد نشــانیاں درجــہ ذیــل ہـ یـں۔

اپنے آپ کو سوشل انجینرئنگ حملوں سے محفوظ رکھنے کے
لیے ا ُن سے بچنے ،ا ُن کی نشاندہی کرنے اور ا ُنہیں روکنے کے
بارے میں سیکھنا مؤثر ترین اقدامات میں سے ایک ہے۔

کو� شخص شدید جلد بازی کا احساس پیدا کررہا ہو -اگر آپ کو گل� کہ آپ پر فوری فیصلہ ن
• ئ
ہوجائ� ۔
کر� کا دباﺅ ہ�ے تو آپ مشبتہ
ی
ن
کو� آپ ےس اییس معلومات ےک بارے یم� پوچھ رہا �ے جس یک ئ
• ئ
چا� ی ۓ�۔
چا� ی ۓ� یا ا ی
رسا� اُس تک ی
ُنہ� اُس کا علم پہےل ےس ہونا ہ
نہ� ہو� ہ
ہ
ـو� ایــی بــات بتـ ئ
•کـ ئ
ـا� جارہــی ہــو کــہ وہ ســچ نہـ یـں لــگ رہــی ہــو -ایــک عــام مثــال یــہ �ہ ــے کــہ آپ کــو مطلــع کیــا جاتــا �ہ ــے کــہ آپ ن� الٹــری جیــت
یل �ہ ــے حاالنکــہ آپ ن� کبھــی اُس مـ یـں حصــہ ہــی نہـ یـں لیــا ہــو۔
انجین�نــگ حمــے کا نشــانہ بنــا رہــا �ہ ــے تــو آپ اُس شــخص ےس مزیــد بــات چیــت نہـ یـں کریــں -اگــر کـ ئ
اگــر آپ کــو لــگ رہــا �ہ ــے کــہ آپ کــو کـ ئ
ئ
ـو� آپ
ـو� سوشــل
ـو� آپ ےس آن الئــن چیــٹ کررہــا �ہ ــے تــو آپ اُس کنیکشــن کــو منقطــع کردیــں -اگــر وہ کـ ئ
کــو فــون کال کررہــا �ہ ــے تــو کال کــو منقطــع کردیــں -اگــر کـ ئ
ـو� ای میــل
�ہ ــے جــس پــر آپ بھروســہ نہـ یـں کـ ت
ـر� ہـ یـں تــو آپ اےس ڈیلیــٹ کردیــں۔ اگــر حملــہ آپ ےک دفـ تـر ےس متعلــق �ہ ــے تــو آپ اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ اُس یک
اطــاع فــوراً ا پ�ـ نـے ہیلــپ ڈیســک یــا انفارمیشــن سـ ٹ
ـکیور� ٹیــم کــو کریــں-

ئ
انجین�نگ حملوں ےس بچنا
مستقبل ےک سوشل

انجین�نگ حملوں ےس بچا ت
ئ
ت
سک� یہ�۔
تداب� یہ� جن کو اختیار کرےک آپ پا� ن� آپ کو مستقبل ےک سوشل
خوش
قسم� ےس کچھ اییس احتیاطی ی
گ
•پــاس ورڈ کا اشـ تـراک کبھــی بھــی نہـ یـں کریــں :آپ کــو کبھــی بھــی کـ ئ
ـو� تنظیــم آپ کا پــاس ورڈ پوچھـ نـے ےک لـ یـے رابطــہ نہـ یـں کــرے � اگــر
کـ ئ
ـو� آپ ےس پــاس ورڈ پوچــھ رہــا �ہ ــے تــو آپ ســمجھ جائـ یـں کــہ یــہ ایــک حملــہ �ہ ــے۔

نوم� OUCH! ٢٠١۴
ب
سوشل انجینرئنگ
گ
•زیــادہ معلومــات کا اشـ تـراک نہـ یـں کریــں :حملــہ آور کــو آپ ےک بــارے مـ یـں جتـ نـی معلومــات ہــوں � اتنــا ہــی اُس ےک لـ یـے آپ کــو ڈھونڈنــا اور
ـو� ت
ـو� ےس چھـ ٹ
ـر� ےک مطابــق گمــراہ کرنــا آســان ہــوگا۔ یہــاں تــک کــہ آپ کا چھـ ٹ
اپـ نـی مـ ض
ذا� معلومــات کا وقتـاً فوقتـاً اشـ تـراک ،آپ ےک بــارے مـ یـں
گ
مکمــل خاکــہ پیــش کرســکتا �ہ ــے -آپ جتـ نـی کــم معلومــات کا عوامــی اشـ تـراک کریــں � جــس مـ یـں سوشــل میڈیــا ســائیٹس ،مصنوعــات ےک جائــزے یــا
گ
عوامــی فورمــز اور میــل لســٹس شــامل ہـ یـں ،آپ پــر حمــے ےک امکانــات اُتـ نـے ہــی کــم ہــوں �۔
•کانٹیکٹــس یک تصدیــق کرنا:بعــض دفعــہ آپ کــو ا پ�ـ نـے بینــک ،کریــڈٹ کارڈ کمپـ نـی ،موبائــل رسوس پرووائیــڈر یــا دورسی تنظیمــوں یک جانــب
ےس جائــز وجوہــات یک بناءپــر بُالیــا جاســکتا �ہ ــے -اگــرآپ کــو ذرا ســا بھــی شــک ہــو کــہ آیــا آپ ےس یک گـ ئـی معلومــات یک درخواســت جائــز �ہ ــے یــا نہـ یـں
تــو آپ اُس درخواســت گــزار ےس اُس کا نــام اور فــون کا ایکسٹینشــن نمـ بـر پوچــھ سـ ت
ـک� ہـ یـں -پھــر آپ اُس تنظیــم ےک فــون نمـ بـر کا کــی قابـ ِـل اعتمــاد
ج�ــے کــہ وہ نمـ بـر جــو آپ ےک کریــڈٹ کارڈ ےک پی�چ ــے لکھــا �ہ ــے ،وہ نمـ بـر جــو آپ یک بینــک اســٹیٹمنٹ پــر لکھــا �ہ ــے یــا شــاید
ذر ی�ــے ےس معلــوم کریــں ی
ن
وہ نمـ بـر جــو کمپـ نـی یک ویــب ســائٹ پــر لکھــا �ہ ــے (اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ اُس ویــب ســائٹ کا  URLآپ ا پ�ــے بــراﺅزر مـ یـں خــود لکھـ یـں) اس طــرح
جــب آپ اُس تنظیــم کــو کال کـ ت
ـر� ہـ یـں تــو آپ کــو معلــوم ہوتــا �ہ ــے کــہ آپ حقیقــت مـ یـں اُن ہــی ےس بــات کرر�ہ ــے ہـ یـں -اگرچــہ یــہ ایــک رکاوٹ لگـ تـی
ف
�ہ ــے لیکــن اپـ نـی شــناخت اور ت
ذا� معلومــات یک حفاظــت ےک لـ یـے یــہ اضــا� قــدم بہــت اہمیــت کا حامــل �ہ ــے۔

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 کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی مـ یـں) ـ

اردو ایڈیشن

ٹ
ٹ
ن
مــں خدمــات
ســکیور� ےک
کمپــی �ہ ــے جــو پچھــے ســات ســالوں ےس ئآ� ٹ�
ســکیور�
 Rewterzپاکســتان یک معــروف انفارمیشــن
شــع� ی
ب
ئ
ن
مــں مزیــد معلومــات ےک لــے  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 کریں یا ٹوئی�  @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:

			
ای میل فشنگ حمےل:

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

سوشل نیٹ ورکنگ کا محفوظ استعمال:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#march2013

دھوےک ےس بچنا		:

http://www.onguardonline.gov/topics/avoid-scams
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