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•والدین کے لیئے ہدایات

جائزہ

محفو ظ اور بحفاظت طریقے سے گیمنگ کرنا

آن الئــن گیمنــگ تفریــح کا ایــک عمــدہ طریقــہ ہــے تــا ہــم اس کــے ســاتھ کچــھ
منفــرد خطــرات بھــی الحــق ہیــں۔ نیــوز لیٹــر کــے اس شــا رے میــں ہــم ا ُن
اقدامــات پــر نظــر ڈالیــں گــے جــن کــے ذریعــے آپ اپنــی اور اپنــے خانــدان کــی
آن الئــن گیمنــگ کــے دوران حفاظــت کرســکتے ہیــں ۔

اپنے آپ کو محفوظ رکھنا

مہامن ایڈیٹر

جیــک ولیمــز رینڈیشــن انفوســیک کــے بانــی اور پرنســپل کنســلٹنٹ،

 SANSکــے ســند یافتــہ انســٹرکٹر اور  SANSکــے کئــی کورســز کــے رشیــک
مصنــف ہیــں۔ وہ ٹوئیٹــر پــر  @MalwareJakeکــے ذریعــے فعــال ہیــں
اور  malwarejake.blogspot.comپــر باقاعدگــی ســے بــاگ کرتــے ہیــں۔

آن الئــن گیمنــگ کوجــو چیــز زیــادہ دلفریــب بناتــی ہــے وہ یــہ ہــے کــہ آپ
اســے دنیــا میــں کســی بھــی جگــہ بیٹھــے ہــوۓ کســی بھــی شــخص کــے ســاتھ
کھیــل ســکتے ہیــں اور بــات چیــت کــر ســکتے ہیــں -اکــر آپ شــاید ان لوگــو ں کــو جانتــے بھــی نہیــں ہیــں جــن لوگــوں کــے ســا تــھ آپ کھیــل رہــے ہوتــے ہیــں۔
ویســے تــو لوگــوں کــی اکرثیــت آپ کــی طــرح تفریــح کــے لیئــے آن الئــن ہوتــی ہــے لیکــن کچــھ لــوگ ایســے بھــی ہوتــے ہیــں جــو نقصــان پہنچانــا چاہتــے ہیــں-
آپ کــو اپنــے آپ کــو محفــوظ رکھنــے کےلیئــے مندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنانــے چاہیئیــں۔
•آپ کســی بھــی ایســے پیغــام ســے محتــاط رہیــں جــو آپ کــو کوئــی قــدم اٹھانــے کا کہــے جیســے کــہ کســی لنــک پــر کلــک کرنــا یــا کوئــی فائــل ڈاﺅن
لــوڈ کرنــا -فشــنگ حملــوں کــی طــرح ،بــرے لــوگ بھــی آپ کــو بیوقــوف بنــا کــر یــا دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے ایســے اقدامــا ت اٹھانــے پــر مجبــور کــر
دیتــے ہیــں جــن کــے ذریعــے آپ کا کمپیوٹــر میلویــر ســے متاثــر ہوجــا تــا ہــے -اگــر کــو ئــی پیغــام آپ کــو عجیــب لگــے ،بہــت زیــادہ رضوری لگــے یــا
پھــر ســچ نہیــں لــگ رہــا ہــو تــو آپ متنبــہ ہــو جائیــں کیوںکــہ شــاید یــہ حملــہ ہــو ســکتا ہــے۔
•کئــی آن الئــن گیمــز کــی اپنــی مالیاتــی منڈیــاں ہوتــی ہیــں جہــاں آپ تجــارت کرســکتے ہیــں ،اشــیاء کا تبادلــہ کــر ســکتے ہیــں یــا خیالــی (ورچوئــل)
اشــیاء بھــی خریــد ســکتے ہیــں -بالــکل حقیقــی دنیــا کــی طــرح ،ان سســٹمز پــر بھــی دھوکــے بــاز ہوتــے ہیــں جــو دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ ســے
پیســے نکلوانــے یــا ا ُســے چرانــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں۔
•اصــل پیســوں کــے ذریعــے کســی بھــی گیــم میــں شــامل اشــیاء کا لیــن دیــن کرتــے ہوئــے آپ ہمیشــہ محتــاط رہیــں -آ پ یــہ لیــن دیــن رصف شــہرت
یافتــہ اور جانــی پہچانــی مارکیــٹ پلیــس کــے ذریعــے کریــں۔
•آ پ اور آپ کــے ب ّچــے اپنــی معلومــات کا انٹرنیــٹ پــر محــدود اشــراک کریــں۔ آپ کبھــی بھــی اپنــی تفصیلــی ذاتــی معلومــات ،جیســے کــہ آپ کا
پــاس ورڈ یــا گھــر کا پتــہ ،کا اشــراک نہیــں کریــں۔
•کئــی ویــب ســائٹس ،جیســے کــہ آن الئــن بینکنــگ کــی ویــب ســائٹ ،آپ کــی شــناخت کــی تصدیــق کــے لیئــے ســکیورٹی ســوال کا اســتعامل کرتــی
ہیــں -حملــہ آور ان ســکیورٹی ســواالت کا جــواب حاصــل کرنــے کــے لیئــے اپنــے شــکار ســے آن الئــن گیمــز کــے ذریعــے دوســتی کرتــے ہیــں۔ یــاد
رکھیــں کــہ آپ گیــم کھیلنــے کــے دوران لوگــوں کــے پوچھــے گئــے کســی بھــی ســوال کا جــواب دینــے کــے پابنــد نہیــں ہیــں۔

مارچ OUCH! ٢٠١۵
محفــو ظ ا ور بحفاظــت طر یقــے ســے گیمنــگ کر نــا

اپنے سسٹمز/اکاﺅنٹس کو محفوظ بنانا

اگال قــدم آپ کا اپنــے کمپیوٹــر کــو محفــوظ بنانــا ہــے -بــرے لــوگ آپ کــے
کمپیوٹــر یــا گیمنــگ اکاﺅنــٹ پــر قبضــہ کرنــے کــی کوشــش کریــں گــے اس
لیئــے آپ کــو ان کــی حفاظــت کرنــی ہــے۔
•آپ اپنــے کمپیوٹــر اور کســی بھــی گیمنــگ اکاﺅنــٹ کــے لیئــے
مضبــوط پــا س ورڈ کا اســتعامل کریــں -اس طــرح حملــہ آور آپ
کــے پــاس ورڈ کا بــا آســانی انــدازہ نہیــں لــگا ســکیں گــے اور نــہ
ہــی آپ کــے اکاﺅنٹــس پــر قبضــہ کــر ســکیں گــے -اگــر آپ کــی گیــم
ٹو-اســٹیپ ویریفیکیشــن کــی ســہولت مہیــا کرتــی ہــے تــو آپ اس
کا اســتعامل کریــں -اس کــے عــاوہ آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی
کرلیــں کــہ آپ کــے ہــر گیمنــگ اکاﺅنــٹ کا پــاس ورڈ مختلــف ہــے-
آن الئن گیمنگ کے دوران اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کیلئے موثر
اس طــرح اگــر آپ کــے کســی ایــک اکاﺅنــٹ کا پــاس ورڈ چــوری ہــو
ترین طریقوں میں مضبوط پاس ورڈز کا استعامل کرنا ،اپنے کمپیوٹر
جاتــا ہــے تــو باقــی اکاﺅنٹــس محفــوظ رہتــے ہیــں۔
کو محفوظ بنانا اور اجنبی لوگوں سے بات کرتے ہوئے جب عجیب
•آپ جدیــد تریــن آپریٹنــگ سســٹم اور گیمنــگ ســافٹ ویــر کا
پیغامات آئیں تو عقل کا استعامل کرنا شامل ہے۔
اســتعامل کرکــے اپنــے کمپیوٹــر کــو محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں -آپ
کــے آپریٹنــگ سســٹمز اور ویــب بــراﺅزرز کــی طــرح پرانــے اور
فرســودہ گیمنــگ ســافٹ ویــر میــں بھــی کئــی معــروف کمزوریــاں
ہوتــی ہیــں جــن کا فائــدہ اٹھاتــے ہوئــے حملــہ آور آپ کــے کمپیوٹــر
کــو ہیــک کــر ســکتے ہیــں -اپنــے کمپیوٹــر اور گیمنــگ ایپلیکیشــن کــو اپڈیــٹ کرنــے ســے آپ معــروف کمزوریــوں کــے خطــرات کــو کــم کــر دیتــے ہیــں۔
•اینٹــی وائیــرس کا اســتعامل کریــں اور اس بــات کــی تاکیــد کــر لیــں کــہ وہ اپڈیٹــڈ ہــے اور کســی بھــی فائــل جســے آپ کھولتــے ہیــں اســے فــورا ً
اســکین کــر دیتــا ہــے۔
•گیمنــگ ســافٹ ویــر کــو رصف قابــل بھروســہ ویــب ســائٹس ســے ڈاﺅن لــوڈ کریــں۔ اگــر آپ گیــم کھیلنــے کــے لیئــے کوئــی ســافٹ ویــر اســتعامل کــر
رہــے ہیــں تــو اس بــات کــی تاکیــد کــر لیــں کــہ آپ اســے اس گیــم کــے وینــڈر کــی ویــب ســائٹ یــا کســی اور قابــل بھروســہ ویــب ســائٹ ســے ڈاﺅن
لــوڈ کــر رہــے ہیــں۔ اکــر ســائرب حملــہ آور گیــم کا جعلــی یــا متاثــرہ ورژن بناتــے ہیــں اور پھــر اســے اپنــے رسور کــے ذریعــے تقســیم کــر دیتــے ہیــں-
اگــر آپ ان ورژنــز میــں ســے کوئــی انســٹال کرتــے ہیــں تــو بــرے لوگــوں کــو آپ کــے کمپیوٹــر پــر مکمــل اختیــار حاصــل ہــو جاتــا ہــے۔
•گیمنــگ کــے ایــڈ-آن پیکــس ،جــو کــہ اکــر گیمنــگ کمیونیٹــی خــود بناتــی ہــے ،کا گیــم میــں نئــی خصوصیــات کــو شــامل کرنــے کیلئــے کــرت ســے
اســتعامل ہوتــا ہــے -حملــہ آور کبھــی کبھــی ان گیمنــگ پیکــس کــو میلویــر ســے متاثــر کــر دیتــے ہیــں جــس کا پتــہ لگانــا اینٹــی وائیــرس کیلئــے بہــت
دشــوار ہــو ســکتا ہــے۔ گیمــز کــی طــرح آپ ایڈ-آنــز کــو بھــی قابــل بھروســہ جگہــوں ســے ڈاﺅن لــوڈ کریــں -اس کــے عــاوہ یــہ کــہ اگــر کوئــی ایــڈ-آن
آپ کــو اینٹــی وائیــرس کــو غیــر فعــال کرنــے کا کہــے یــا فائــروال میــں کچــھ تبدیلیــاں کرنــے کا کہــے تــو آپ اســے اســتعامل نہیــں کریــں۔
•غیــر قانونــی (انڈرگراؤنــڈ) مارکیٹــس نــے دھوکــہ دہــی (چیٹنــگ) کــی رسگرمیــوں کــی کھــل کــر ہامیــت کــی ہــے۔ غیــر اخالقــی ہونــے کــے عــاوہ
کئــی دھوکــہ دہــی والــے پروگرامــز خــود بھــی روٹ کٹــس ہوتــے ہیــں جــو کــہ خــود ایــک خطرنــاک تریــن میــل ویــر ہــے -آپ کبھــی بھــی گیــم میــں
دھوکــہ دہــی والــے ســافٹ ویــرز انســٹال نہیــں کریــں۔
•آپ جــس بھــی گیمنــگ ســافٹ ویــر کــو انســٹال کــر رہــے ہیــں اس کــی ویــب ســائٹ کــی جانــچ پڑتــال کــر لیــں -کئــی گیمنــگ ویــب ســائٹس میــں ایــک
علیحــدہ سیکشــن ہوتــا ہــے جــو آپ کــو اپنــے آپ اور اپنــے کمپیوٹــر کــو محفــوظ بنانــے کیلئــے مشــورے فراہــم کــر تــا ہــے۔ آپ اس بــات کــی تاکیــد
کــر لیــں کــہ آپ ان کــے بتائــے گئــے مشــوروں پــر عمــل کریــں گــے۔

مارچ OUCH! ٢٠١۵
محفــو ظ ا ور بحفاظــت طر یقــے ســے گیمنــگ کر نــا
•آخــر میــں یــہ کــہ آپ اپنــے موبائــل آالت پــر گیــم کھیلتــے ہوئــے بھــی اتنــا ہــی مہتــات رہیــں جتنــا آپ اپنــے کمپیٹــر پــر کھیلتــے ہوئــے ہوتــے ہیــں-
ســائرب حملــہ آور اب موبائــل آالت کــو بھــی نشــانہ بنانــا رشوع ہــو گئــے ہیــں۔

والدین کیلئے ہدایت

اگــر آپ والدیــن میــں ســے ہیــں تــو اس بــات کــی تاکیــد کــر لیــں کــہ آپ کــے بچــے اوپــر بتائــی گئــی ہدایــت پــر عمــل کــر رہــے ہیــں (اگــر بچــے چھوٹــے ہیــں تــو
آپ کــو خــود ان کیلئــے یــہ اقدامــات کرنــے ہــوں گــے) -اس کــے عــاوہ آپ اپنــے بچــوں کــو خــود خطــرات ســے آگاہ کریــں -تعلیــم اور بــات چیــت اپنــے بچــوں
کــو محفــوظ رکھنــے کےلیئــے موثــر طریقــے ہیــں۔ بچــوں ســے بــات رشوع کرنــے کیلئــے ہــارا پســندیدہ طریقــہ بچــوں ســے یــہ پوچھنــا ہــے کــہ ان کــی گیمــز
کیســے چلتــی ہیــں -آپ ا ُن کــو اپنــی آن الئــن دنیــا دکھانــے دیــں اور یــہ بتانــے دیــں کــہ یــہ گیــم کیســے کھیلتــے ہیــں۔ ویســے آپ ان کــے ســاتھ گیــم کھیــل بھــی
ســکتے ہیــں -اس کــے عــاوہ آپ ا ُن کــو ا ُن لوگــوں کــے بــارے میــں بتانــے کا کہیــں جــن ســے وہ آن الئــن ملتــے ہیــں۔ اکــر اوقــات آن الئــن گیمنــگ آپ کــے
بچــے کــی ســاجی زندگــی کا بــڑا حصــہ ہــو ســکتی ہیــں -بچــوں ســے بــات چیــت کــے ذریعــے (ا ُن کــی حوصلــہ افزائــی کریــں کــہ وہ آپ ســے بــات کریــں)آپ
کســی بھــی مســئلے کــی نشــان دہــی کــر ســکتے ہیــں اور انھیــں ٹیکنالوجــی ســے کہیــں ذیــادہ تحفــظ فراہــم کــر ســکتے ہیــں۔

مزید جانیئے

! OUCHکــے ماہانــہ ســیکیورٹی تعلیــم کــے نیــوز لیٹــر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رســائی حاصــل کریــں اور SANSســیکیورٹی ســے مزیدآگاہــی
کــے لئــے اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی میــں) ـ

اردو ایڈیشن
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