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پس منظر

سائرب جرنیشن گیپ کو محفوظ بنانا

ہــم میــں ســے کئــی لــوگ ٹیکنالوجــی کــے ســاتھ آرامــدہ محســوس کرتــے
ہیــں جــس میــں ا ُس کا صحیــح اور محفــوظ اســتعامل بھــی شــامل ہــے۔ تاہــم
برائــن ہونــن ( )Twitter @brianhonanڈبلــن ،آئرلینــڈ میــں مقیــم ایــک خــود
مختــار ســکیورٹی کنســلٹنٹ ہیــں۔ وہ آئرلینــڈ کــے پہلــے  CERTکــے بانــی اور
آپ کــے خانــدان کــے دورسے اراکیــن ٹیکنالوجــی ســے شــاید اتنــا آرامــدہ
رسبــراہ ہیــں ،یوروپــول کــے ســائرب کرائــم ســینٹر ) (EC3کــے خصوصــی مشــیر
محســوس نہیــں کرتــے ہــوں خصوص ـاً اگــر وہ کمپیوٹــرز یــا انٹرنیــٹ کــے دور
ہیــں اور یونیورســٹی کالــج ڈبلــن میــں انفارمیشــن ســکیورٹی پــر لیکچــر دیتــے
میــں بــڑے نــہ ہوئــے ہــوں۔ آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات کــو اپنــا کــر جرنیشــن
ہیــں۔ انہــوں نــے کئــی کتابیــں تصنیــف کــی ہیــں اور وہ صنعــت کــی کئــی
گیــپ کــو محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں۔ اس کــے عــاوہ یــہ کــہ ہــو ســکتا ہــے
مطبوعــات کــے لیئــے لکھتــے ہیــں۔
کــہ جــو اقدامــات آپ اپنــے بچــوں کــو گھــر میــں محفــوظ رکھنــے کــے لیئــے
اٹھاتــے ہیــں وہ اقدامــات ا ُس وقــت کارآمــد نہیــں ہــوں جــب آپ کــے بچــے
کســی رشــتےدار کــے گھــر گئــے ہــوۓ ہــوں۔ ہــم آپ کــو یــہ بھــی بتائیــں گــے کــہ آپ اپنــے بچــوں کــو کــس طــرح محفــوظ آن الئــن ماحــول فراہــم کــر ســکتے
ہیــں جــب وہ رشــتے داروں کــے گھــر جائیــں۔

مہامن ایڈیٹر

بنیادی اقدامات:

رصف چنــد بنیــادی اقدامــات اپنــا کــر کوئــی بھــی شــخص اپنــی ڈیجیٹــل زندگــی کــو کافــی حــد تــک محفــوظ بنــا ســکتا ہــے۔ ہــم مندرجــہ ذیــل بیــان کــردہ بنیــادی
اقدامــات کــو خانــدان کــے کســی بھــی فــرد کــے لیئــے تجویــز کرتــے ہیــں۔ تاہــم اگــر آپ کــے خانــدان کا کوئــی فــرد ان اقدامــات کــو نہیــں ســمجھتا ہــے تــو آپ
کــو ہــی انہیــں یــہ اقدامــات ســمجھانے ہــوں گــے یــا خــود ا ُن پــر عمــل درآمــد کرنــا ہــوگا۔
•سوشــل انجینرئنــگ :آپ آســان الفــاظ میــں سوشــل انجینرئنــگ کــی اصطــاح کــو اس طــرح بیــان کریــں تاکــہ ا ُســے کوئــی بھــی ســمجھ ســکے۔ اس
قســم کــے حملــے نئــے نہیــں ہیــں کیوںکــہ دھوکــے بــاز اور مجــرم فنــکار ہــزاروں ســالوں ســے موجــود ہیــں۔ اب فــرق رصف اتنــا ہــے کــہ بــرے لــوگ
اب ان طریقــوں کا اطــاق انٹرنیــٹ پــر کــر رہــے ہیــں۔ آپ آج کل ســب ســے زیــادہ دھوکــہ دہــی کــے طریقــوں کــی مثــال دیــں جیســے کــہ ســب ســے
زیــادہ اســتعامل ہونــے والــی فشــنگ ای میلــز یــا مائیکروســافٹ کــی مشــہور ٹیکنیــکل ســپورٹ کــی فــون کالــز۔ اگــر کچــھ اور نہیــں تــو آپ کــم از کــم
اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے خانــدان کــے افــراد اس بــات کــو ســمجھیں کــہ وہ کبھــی بھــی اپنــے کمپیوٹــر کا پــاس ورڈ یــا ریمــوٹ ایکســس
کســی اور کــو نہیــں دیــں۔ آخــر میــں یــہ کــہ آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ اگــر آپ کــے خانــدان کــے افــراد کبھــی بھــی اس معاملــے میــں غیــر
آرامــداہ محســوس کــر رہــے ہــوں یــا ا ُن کــے پــاس کچــھ ســواالت ہــوں جیســے کــہ کســی نــے انہیــں ای میــل یــا کال کــی ہــے کســی معلومــات کــے
سلســلے میــں تــو وہ اس صـ ِ
ـورت حــال میــں کوئــی بھــی قــدم ا ُٹھانــے ســے پہلــے آپ ســے بــات کــر لیــں۔
•گھــر کا وآئی-فائــی نیــٹ ورک :آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے گھــر کا وآئی-فائــی نیــٹ ورک محفــوظ ہــے۔ کــم از کــم اس بــات کــو
یقینــی بنائیــں کــہ ڈیفالــٹ ایڈمنســٹریٹر کا پــاس ورڈ تبدیــل ہــو گیــا ہــو ،گھــر کــے وآئی-فائــی تــک رســائی حاصــل کرنــے کــے لیئــے ایــک مضبــوط پــاس
ورڈ درکار ہــو اور نیــٹ ورک کنیکشــن میــں تــازہ تریــن اینکرپشــن کا اســتعامل ہــو رہــا ہــو۔ آپ اپنــے وآئی-فائــی کــو اس طــرح کنفگــر کرنــے پــر غــور

مئی OUCH! ٢٠١۵
ســا ئرب جرن یشــن گیــپ کــو محفــو ظ بنا نــا
کریــں کــہ وہ محفــوظ  ،DNSجیســے کــہ  www.opendns.orgکا
اســتعامل کــرے۔ اس طــرح کــی محفــوظ  DNSرسوس نــہ رصف
لوگــوں کــو متاثــرہ ویــب ســائٹس پــر جانــے ســے روک ســکتی ہیــں
بلکــہ آپ کــو یــہ اختیــار بھــی دیتــی ہیــں کــہ آپ لوگــوں کــو کــن
ویــب ســائٹس پــر جانــے دیتــے ہیــں اور کــن ویــب ســائٹس تــک ان
کــی رســائی روکتــے ہیــں۔ یــہ طریقــہ خصوصـاً گھــر آئــے مہــان
بچــوں کــے لیئــے بہــت ســودمند ہــے۔
•پیچنــگ :اپنــے سســٹم کــو جدیــد تریــن اور اپڈیــٹ رکھنــا ،کســی
بھــی ٹیکنالوجــی کــو محفــوظ بنانــے کــے ا ُن بنیــادی طریقــوں
میــں ســے ایــک ہــے جســے آپ اپنــا ســکتے ہیــں -اس بــات کــو
یقینــی بنائیــں کــے گھــر کــے متــام آالت (بشــمول موبائــل آالت)
اور ایپلیکیشــنز پــوری طــرح پیچــڈ ہیــں۔ اس چیــز کــو یقنــی بنانــے
کــے لیئــے ســب ســے آســان تریــن طریقــہ آٹومیٹــک اپڈیــٹ کــو
بُزرگوں کو اپنے گھر میں موجود ٹیکنالوجی کی حفاظت
فعــال کرنــا ہــے۔
کرنے اور مہامن بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے میں
•اینٹــی وائــرس :لــوگ کئــی دفعــہ ایســی چیــزوں کــو انســٹال یــا
ا ُن پــر کلــک کرنــے کــی غلطــی کــر دیتــے ہیــں جــو انہیــں نہیــں
آپ کی مدد کی رضورت پڑ سکتی ہے۔
کرنــا چاہیــۓ۔ اینٹــی وائــرس جــب کــہ متــام میلویــر کــو روک نہیــں
ســکتا ہــے ،یــہ عــام حملــوں کــی نشــاندہی اور انہیــں روکنــے میــں
مــدد رضور فراہــم کرتــا ہــے۔ اس لیئــے آپ اس بــات کــی یقیــن
دہانــی کــر لیــں کــہ آپ کــے گھــر کــے متــام کمپیوٹــرز میــں اینٹــی وائــرس انســٹال ،فعــال اور تــازہ تریــن ہــے۔
•پــاس ورڈ :مضبــوط پــاس ورڈ متــام آالت اور آن الئــن اکاﺅنٹــس کــو محفــوظ رکھنــے کا ســب ســے اہــم ذریعــہ ہــے۔ آپ اپنــے خانــدان کــے افــراد کــو
مضبــوط پــاس ورڈ بنانــے کا طریقــہ بتائیــں۔ اس سلســلے میــں ا ُن کــے لیئــے پــاس فریــز کا اســتعامل اور ا ُســے یــاد رکھنــا آســان تریــن طریقــہ ہــو ســکتا
ہــے۔ ایــک اور طریقــہ پــاس ورڈ مینیجــر کــو انســٹال کرنــا اور خانــدان کــے افــراد کــو ا ُس کــے اســتعامل کــے بــارے میــں تعلیــم دینــا ہــے۔ اگــر یــہ
طریقــہ کارآمــد نہیــں ہــے تــو آپ انہیــں پــاس ورڈ کــو ایســی محفــوظ جگــہ پــر لکھنــا اور زخیــرہ کرنــا ســکھا دیــں جــس تــک رســائی رصف ا ُن کــو
ہــی حاصــل ہــو۔ کســی بھــی اہــم آن الئــن اکاﺅنــٹ کــے لیئــے آپ ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن کا اســتعامل کــر ســکتے ہیــں۔
•بیــک اپــس :جــب ســارے طریقــے نــاکام ہــو جائیــں تــو بیــک اپــس آپ کــی زندگــی آســان کــر دیتــے ہیــں۔ آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ
کــے خانــدان کــے افــراد کــے پــاس ســادہ اور قابــلِ بھروســہ فائــل بیــک اپ سســٹم موجــود ہــے۔
آپ کــو ماہانــہ یــا ہــر ســہ ماہــی پــراس بــات کــو یقینــی بنانــا ہــے کــہ اوپــر بیــان کــردہ متــام تجاویــز صحیــح طــور پــر الگــو ہیــں۔ بدتریــن صـ ِ
ـورت حــال میــں آپ
ریمــوٹ ایڈمنســٹریٹو ســافٹ ویــر کــو کســی آلــہ پــر انســٹال کرنــے کــے لیئــے غــور کریــں۔ تاہــم اگــر آپ یــہ قــدم ا ُٹھاتــے ہیــں تــو آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں
کــہ یــہ اِنکرپــٹ ہــے ،اور مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈ کــے ذریعــے محفــوظ ہــے۔

مہامن بچے:

اکــر اوقــات جــب بچــے کســی رشــتے دار کــے گھــر جاتــے ہیــں ،جیســے کــہ دادا/دادی کــے گھــر ،تــو جــن قوانیــن کا اطــاق آپ نــے اپنــے گھــر میــں کــر رکھــا
ہــے ،ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ یہــاں مؤثــر نــہ ہــوں۔ اس میــں وہ قوانیــن بھــی شــامل ہیــں جــو آپ نــے اپنــے بچــوں کــی آن الئــن حفاظــت کــے لیئــے بنائــے ہیــں۔
آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات ا ُٹھــا کــر بچــوں کــی حفاظــت کــر ســکتے ہیــں۔

مئی OUCH! ٢٠١۵
ســا ئرب جرن یشــن گیــپ کــو محفــو ظ بنا نــا
قوانیــن :آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ اگــر آپ کــی اپنــے ب ّچــوں کــی حفاظــت کــے لیئــے کچــھ قوانیــن یــا توقّعــات ہیــں تــو آپ کــے رشــتےداروں
کــو ا ُن کا علــم ہونــا چاہیــۓ۔ مثــال کــے طــور پــر ،کیــا کوئــی ایســا قانــون ہــے کــہ بچــے کتنــی دیــر تــک آن الئــن گیــم کھیــل ســکتے ہیــں یــا اپنــے موبائــل آالت
تــک کــب رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں؟ آپ ہــم پــر بھروســہ کریــں جــب ہــم آپ کــو یــہ کہتــے ہیــں کــہ آپ اس خــام خیالــی میــں نــہ رہیــں کــہ آپ کــے بچــے
ان قوانیــن کــے بــارے میــں اپنــے دادا/دادی یــا خانــدان کــے دورسے افــراد کــو بتائیــں گــے۔ ایــک طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ قوانیــن کــی فہرســت بنائیــں اور ا ُس
کا اشــراک ا ُن رشــتےداروں کــے ســاتھ کریــں جــن کــے ہــاں آپ کــے بچــے زیــادہ جاتــے ہیــں۔
کنٹــرول :اگــر آپ کــے بچــے ٹیکنالوجــی کــو اپنــے رسپرســتوں ســے بہــر طــور پــر ســمجھتے ہیــں تــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ اس کا فائــدہ ا ُٹھائیــں۔ مثــال کــے طــور
پــر ،بچــے اپنــے دادا/دادی کــے کمپیوٹــر میــں ایڈمنســٹریٹو رائٹــس مانــگ ســکتے ہیــں جــس کــے بعــد وہ اپنــی مرضــی ســے کچــھ بھــی کــر ســکتے ہیــں جیســے
کــہ کوئــی ایســی گیــم انســٹال کرنــا جســے آپ نہیــں چاہتــے ہیــں کــہ وہ کھیلیــں۔ آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کرلیــں کــہ آپ کــے رشــتےدار اس بــات کــو
ســمجھیں کــہ وہ آپ کــے بچــوں کــو ا ُن کــے طےشــدہ کنٹرولــز ســے زیــادہ کنٹرولــز فراہــم نہیــں کریــں۔

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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رسانجــام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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