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جائزہ:

سوشل میڈیا

سوشــل میڈیــا ویــب ســائٹس جیســے کــہ facebook, twitter, instagram,
 ,linkedinبہــت زبردســت وســائل ہیــں جــن کــے ذریعــے آپ دنیــا بھــر
کــے لوگــوں ســے مــل ســکتے ہیــں ،ان ســے بــات چیــت کــر ســکتے ہیــں اور
معلومــات کا اشــراک کــر ســکتے ہیــں۔ تاہــم ان متــام ســہولیات کــے ســاتھ کچــھ
خطــرات بھــی الحــق ہیــں جــو کــہ نــہ رصف آپ تــک مہــدود ہیــں بلکــہ آپ
کــے خانــدان ،احبــاب اور آجــر کــو بھــی الحــق ہیــں۔ اس نیوزلیٹــر میــں ہــم ان
خطــرات کــے بــارے میــں بتائیــں گــے اور یــہ بھــی بتائیــں گــے کــہ ان ســائٹس
کــو محفــوظ طریقــے ســے کیســے اســتعامل کرنــا ہــے۔

مہامن ایڈیٹر

تانیــہ بیکــم کافــی پرانــی ســکیورٹی کنســلٹنٹ ہیــں۔ وہ ایــک دہائــی ســے زیــادہ
عرصــے ســے  SANSکــے ســاتھ مصنفــہ اور انســٹرکٹر کــے طــور پــر منســلک
ہیــں جــن میــں  SEC502, SEC542, SEC401, MGT414, AUD507اور کئــی
دورسے کورســز شــامل ہیــں۔ آپ انھیــں twitterپــر  @tbaccamکــے ذریعــے
فالــو کــر ســکتے ہیــں۔

پرائیویسی:

سوشل میڈیا میں ایک عام تشویش اپنی معلومات کی حفاظت کرناہے۔ ممکنہ خطرات میں شامل ہے:
•اپنــے مســتقبل پــر اثــر انــداز ہونــا :کچــھ تنظیمیــں سوشــل میڈیــا ســائٹس کــو لوگــوں کا پــس منظــر جانچنــے کــے لیئــے اســتعامل کرتــی ہیــں۔
رشمندگــی کا باعــث بننــے والــی تصاویــر یــا پوســٹس ،چاہــے جتنــی پرانــی ہــو جائیــں ،آپ کــی نوکــری ہونــے یــا ترقــی پانــے ســے روک ســکتی ہیــں۔
اس ک عــاوہ کئــی جامعــات بھــی نئــے طلبــہ کــی درخواســت پــر ایســی جانــچ پــڑ تــال کرتــی ہیــں۔ پرائیویســی کــے اختیــارات آپ کــو محفــوظ نہیــں
کــر ســکتے ہیــں کیوںکــہ یــہ تنظیمیــں آپ کواپنــے ا ُن پیجــز یــا کچــھ پوســٹس کــو «الئــک» یــا «جــوان» کرنــے کا کــہ ســکتی ہیــں جــو کــہ مختلــف
ســائٹس پــر آرکائیــو ہــو ری ہــوں۔
•آپ پــر حملــے :ســائرب حملــہ آور آپ کــی پوســٹس کا تجزیــہ کــر ســکتے ہیــں اور ان کــو اســتعامل کــر کــے آ پ یــا آپ کــی تنظیــم کــی معلومــات
تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں۔ مثــال کــے طــور پــر وہ آپ کــی اشــراک کــردہ معلومــات کــو آپ کــے “ خفیــہ ســواالت “ کــے جوابــات کا انــدازہ
لگانــے کــے لیئــے اســتعامل کــر ســکتے ہیــں تاکــہ آپ کــے آن الئــن پــاس ورڈز کــو ری-ســیٹ کــر ســکیں ،مخصــوص ای-میــل کــے ذریعــے ہــدف بنائیــں،
جــو کــہ ‹اسپیرئفشــنگ› کہالتــا ہــے ،یــا وہ آ پ کــی تنظیــم میــں کســی کــو آپ کــے طــور پــر کال کــر ســکتے ہیــں۔ اس کــے عــاوہ یــہ حملــے حقیقــی
دنیــا میــں بھــی اثرانــداز ہــو ســکتے ہیــں جیســے کــہ آپ کــے گھــر اور کام کــی جگــہ کــی نشــاندی کرنــا۔
•غیــر دانســتہ طــور پــر اپنــے آجــر کــو نقصــان پہنچانــا :مجرمــان یــا آپ کــے حریــف ،آپ کــی اپنــی تنظیــم کــے خــاف شــائع کــردہ کســی بھــی
حســاس معلومــات کــو آپ کــے آجــر کــے خــاف اســتعامل کــر ســکتے ہیــں۔ مزیــد یــہ کــہ آپ کــی پوســٹ ممکنــہ طــور پــر آپ کــی تنظیــم کــی ســاکھ
خــراب کــر ســکتی ہــے۔ اپنــی مالزمــت ســے متعلــق کوئــی بھــی چیــز شــائع کرنــے ســے پہلــے آپ اس بــات کا یقیــن کــر لیــں کــہ آپ نــے اپنــی تنظیــم
کــی متعلقــہ پالیســیز پــڑھ لــی ہیــں۔ اس کــے عــاوہ یــہ کــہ آپ کــی کچــھ سوشــل میڈیــا پوســٹس کــی نگرانــی بھــی کــی جــا ســکتی ہــے۔

ســب ســے بہرتیــن تحفــظ یــہ ہــے کــہ آپ اپنــی پوســٹس کــو محــدود کردیــں۔ یــہ صحیــح ہــے کــہ پرائیویســی کــے اختیــارات کســی حــد تــک تحفــظ فراہــم کرتــے
ہیــں تاہــم یــہ اکــر مبھــم ہوتــے ہیــں اور آپ کــے علــم میــں الئــے بغیــر تبدیــل بھــی ہوتــے رہتــے ہیــں۔ آپ جــس پوســٹ کــو پرائیویــٹ ســمجھتے ہیــں وہ جلــد ہــی
کســی بھــی وجــہ ســے پبلــک ہــو ســکتی ہــے۔ اس کــے عــاوہ یــہ کــہ آپ کــی پوســٹ کــی پرائیویســی اتنــی ہــی محفــوظ ہــے جتنــا کــہ وہ لــوگ ،جــن کــے ســاتھ
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سوشــل میڈ یــا
آ پ اس کا اشــراک کــر رہــے ہیــں۔ آپ جتنــے زیــادہ لوگــوں یــا دوســتوں
کــے ســاتھ کســی معلومــات کا اشــراک کریــں گــے اتنــا ہــی زیــادہ اس کــے
عوامــی ہونــے کا امــکان بــڑھ جــاۓ گا۔ آپ کــو کســی بھــی معلومــات کــے
اشــراک کــے وقــت یــہ بــات ذہــن میــں رکھنــی چاہیئــے کــہ وہ معلومــات
عوامــی ہوســکتی ہیــں یــا ہــو جائیــں گــی اور انٹرنیــٹ کا مســتقل حصــہ بــن
جائیــں گــی۔
آخــر میــں یــہ کــہ آپ اس بــات ســے بھــی محتــاط رہیــں کــہ آپ کــے دوســت
آ پ کــی کــون ســی معلومــات کا اشــراک کــر رہــے ہیــں۔ اگــر وہ کســی ایســی
چیــز کا اشــراک کــر رہــے ہیــں جــس ســے آپ غیرآرامــدہ محســوس کــر رہــے
ہیــں تــو آپ ان ســے اس کــو ہٹانــے کا مطالبــہ کریــں۔ اگــر وہ اســے ہٹانــے
ســے انــکار کــر دیــں یــا نظرانــداز کــر دیــں تــوآپ اس سوشــل میڈیــا ســائٹ
ســے رابطــہ کریــں اور انھیــں اس مــواد کــو ہٹانــے کا کہیــں۔ اســی طــرح آپ
بھــی دورسوں ک بــارے میــں کچــھ بھــی شــائع کرتــے وقــت بااحــرام رہیــں۔

سکیورٹی:

پرائیویســی خدشــات کــے عــاوہ آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنــا کــر اپنــے
سوشــل میڈیــا اکاﺅنٹــس اور آن الئــن رسگرمیــوں کــو محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں:

سوشل میڈیا سائٹس بہت پُرلطف اور طاقتور ہوتی ہیں
لیکن آپ کو کسی کے ساتھ کچھ بھی اشرتاک کرتے وقت
محتاط رہنا چاہیئے۔

•الگ-ان :آپ اپنــے ہــر اکاﺅنــٹ کــو مضبــوط اور منفــرد پاســورڈ
کــے ذریعــے محفــوظ بنائیــں اور اس کا اشــراک کســی کــے ســاتھ
نــہ کریــں۔ مزیــد یــہ کــہ کئــی سوشــل میڈیــا ســائٹس مضبــوط اوتھنٹیکیشــن کــی حامیــت کرتــی ہیــں جیســے کــہ ٹو-اســٹیپ ویریفیکیشــن۔ جــب
بھــی ممکــن ہــو آ پ ہمیشــہ ان مضبــوط اوتھنٹیکیشــن کــے طریقــوں کــو فعــال کــر دیــں۔ آخــر میــں یــہ کــہ آپ اپنــے سوشــل میڈیــا اکاﺅنــٹ کــو کســی
دورسی ویــب ســائیٹ پــر الگ-ان کرنــے کــے لئــے اســتعامل نہیــں کریــں ،کیونکــہ اگــر وہ اکاﺅنــٹ ہیــک ہــو گیــا تــو پھــر آپ کــے باقــی متــام اکاﺅنٹــس
بھــی غیــر محفــوظ ہــو جائیــں گــے۔
•پرائیویســی ســیٹنگز :اگــر آپ پرائیویســی ســیٹنگز کا اســتعامل کرتــے ہیــں تــو اس بــات کا یقیــن کــر لیــں کــہ آپ باقاعدگــی ســے اس کا جائــزہ
لیتــے رہیــں اور اســے جانچتــے رہیــں۔ سوشــل میڈیــا ســائٹس اکــر پرائیویســی ســیٹنگز کــو تبدیــل کــر دیتــی ہیــں ،اس لیئــے غلطــی کــے امکانــات بــڑھ
جاتــے ہیــں۔ اس کــے عــاوہ کئــی ایپلیکیشــنز اور رسوســز آپ کــو اپنــی پوســٹ کــے ســاتھ محــل وقــوع شــامل کرنــے کــی ســہولت فراہــم کرتــی ہیــں
(جــو کــہ جیــو ٹیگنــگ کہالتــی ہــے)۔ اگــر آپ اپنــے محــل وقــوع کــو نجــی رکھنــا چاہتــے ہیــں تــو باقاعدگــی ســے ان ســیٹنگز کــی جانــچ کرتــے رہیــں۔
•انکرپشــن :سوشــل میڈیــا ســائیٹس ،ویــب ســائٹ ســے آپ کــے کنکشــن کــو محفــوظ بنانــے کــے لئــے ایــک انکرپشــن ،HTTPS ،کا اســتعامل کرتــی
ہیــں۔ کچــھ ویــب ســائٹس جیســے کــہ twitter, google +میــں یــہ پہلــے ســے ہــی فعــال ہوتــا ہــے جــب کــہ دورسی ویــب ســائٹس میــں آپ کــو خــود
 HTTPSکــو فعــال کرنــا پڑتــا ہــے۔ آپ اپنــے سوشــل میڈیــا کــے اکاﺅنــٹ کــی ســیٹنگز کا جائــزہ لیــں اور جــب بھــی ممکــن ہــو HTTPS،کــو ڈیفالــٹ
کنیکشــن کــے طــور پــر فعــال کــر دیــں۔
ـوی کرتــی ہیــں کــہ وہ سوشــل میڈیــا کــی ســائٹ کــی طــرف ســے ہیــں کیونکــہ
•ای میــل :آ پ ان ای-میلــز کــے بــارے میــں مشــکوک رہیــں جــو یــہ دعـ ٰ
یــہ ســائرب مجرمــان کــی طــرف ســے اســپوف حملــے ہــو ســکتے ہیــں۔ اس طــرح کــے پیغامــات کا جــواب دینــے کا ســب ســے محفــوظ طریقــہ یــہ ہــے
کــہ آپ بــراہ راســت سوشــل میڈیــا کــی ویــب ســائیٹ پــر الگــن کریــں ،شــاید پہلــے ســے محفــوظ بــک مــارک کــے ذریعــے ،اور پھــر اس ویــب ســائیٹ
کــے ذریعــے کســی بھــی پیغــام یــا نوٹیفیکیشــن کــو پڑھیــں یــا اس کا جــواب دیــں۔
•مــر لنکس/اســکیمز :آپ سوشــل میڈیــا ســائٹس پــر مشــکوک لنکــس یــا ممکنــہ اســکیمز کــے بــارے میــں محتــاط رہیــں۔ بــرے لــوگ سوشــل میڈیــا
کــے ذریعــے اپنــے حملــے کرتــے ہیــں۔ رصف اس لیئــے کــہ کوئــی پیغــام آپ کــے دوســت کــی طــرف ســے شــائع کیــا گیــا ہــے ،اس کا یــہ مطلــب

جوالئی OUCH! ٢٠١۵
سوشــل میڈ یــا
نہیــں ہــے کــہ وہ اصــل میــں اس کــی طــرف ســے آیــا ہــو ،ہــو ســکتا ہــے کــہ اس کا اکاﺅنــٹ ہیــک ہــو گیــا ہــو۔ اگــر آپ کــے خانــدان کــے کســی فــرد
یــا دوســت نــے کوئــی ایســا عجیــب پیغــام بھیجــا ہــے جــس کــی آپ تصدیــق نہیــں کــر ســکتے ہیــں (جیســے کــہ وہ لــٹ گئــے ہیــں اور انھیــں پیســوں
کــی رضورت ہــے) تــو آپ انھیــں ان کــے موبائــل پــر کال کریــں یــا کســی اور ذریعــے ســے رابطــہ کریــں اور اس بــات کا تصدیــق کریــں کــہ وہ پیغــام
حقیقــت میــں ان کــی طــرف ســے ہــی ہــے۔
•موبائــل اپلیکیشــنز :زیــادہ تــر سوشــل میڈیــا ســائٹس آپ کــو موبائــل اپلیکیشــنز کــے ذریعــے آن الئــن اکاﺅنٹــس تــک رســائی فراہــم کرتــی ہیــں۔ آپ
اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ ان موبائــل اپلیکیشــنز کــو بــا اعتــاد ســائٹس کــے ذریعــے ڈاﺅن لــوڈ کریــں اور اس بــات کــی بھــی کــہ
آپ کا اســارٹ فــون مضبــوط پــاس ورڈ کــے ذریعــے محفــوظ ہــے۔ اگــر آپ کا اســارٹ فــون ‹ان-الک› ہــے اور وہ کھــو گیــا ہــے تــو کوئــی بھــی اس
اســارٹ فــون کــے ذریعــے آپ کــی سوشــل میڈیــا ســائٹس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتا ہــے اور آپ کــے طــور پــر کچــھ بھــی شــائع کــر ســکتا ہــے۔
سوشــل میڈیــا ســائٹس دنیــا بھــر ســے رابطــے کا ایــک حیــرت انگیــز ذریعــہ ہیــں -اگــر آپ اوپــر دی گئــی تجاویــز پــر عمــل کرتــے ہیــں تــو آپ اپنــے آن الئــن
تجربــے کــو کافــی حــد تــک محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں۔ سوشــل میڈیــا ســائٹس کــے محفــوظ اســتعامل یــا کســی ‹ان-آتھرائــزڈ› رسگرمــی کــے بــارے میــں مزیــد
جاننــے کــے لیئــے آپ اپنــی سوشــل میڈیــا ســائٹ کــے ســکیورٹی پیــج کا دورہ 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

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
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۔

وسائل:

				
پاس فریزز:

			
ٹ ُو اسٹیپ ویریفیکیشن:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2015#april2015
http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#august2013

موبائل ایپلیکیشنز کا محفوظ طریقے سے استعامل:
ب ّچوں کو سائرب تحفظ کی تربیت دینا:
				
فیس بک سکیورٹی:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2015#january2015
http://www.securingthehuman.org/ouch/2015#june2015
https://www.facebook.com/safety

! OUCHکــی ا شــاعتSANS Secure The Human Programکــے ذریعــے ہوتــی ہــے اور اســے  Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Licenseکــے تحــت تقســیم کرنــے کــی اجــازت ہوتــی ہــے۔ آپ اس نیــوز لیٹــر کــو تقســیم
ســکتے ہیــں اگــر آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس میــں کوئــی تبدیلــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اســے تجارتــی مقاصــد کــے لئــے اســتعامل کریــں ۔ ترجمــے اور مزیــد معلومــات کــے لئےouch@securethehuman.orgپــر رابطــہ کریــں
ایڈیٹوریل بورڈ :بل وے مین ،والٹ اسکریونز ،فل ہوفمن ،لینس اسپٹزنر ،کارمن رولی ہارڈی۔
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