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بیک اپ اور ریکؤری

آپ کــے ســاتھ کبھــی نــہ کبھــی کچــھ غلــط ہــوگا اور آپ اپنــی ذاتــی فائلــز،
دســتاویزات یــا تصاویــر کھــو دیــں گــے۔ مثــال کــے طــور پــر غلــط فائلــز کــو
حادثاتــی طــور پــر ڈیلیــٹ کرنــا ،ہارڈویــر کا نــاکارہ ہونــا ،اپنــا لیــپ ٹــاپ کھــو
دینــا یــا آپ کــے کمپیوٹــر کا متاثــر ہونــا شــامل ہــے۔ ایســی صــورت حــال میــں
بیــک اپ اکــر آپ کــی ڈیجیٹــل زندگــی کــی تعمیــر نــو کا واحــد ذریعــہ بــن
جاتــا ہــے۔ اس نیوزلیٹــر میــں ہــم آپ کــو بتائیــں گــے کــہ بیــک اپــس کیــا ہوتــے
ہیــں؟ آپ کــو اپنــی معلومــات کا بیــک اپ کیســے کرنــا ہــے؟ اور ایســی حکمــت
عملــی کیســے بنانــی ہــے جــو آپ کــے لیئــے صحیــح ثابــت ہــو۔

مہامن ایڈیٹر

ہیتھــر مہالــک صنعــت کــی تســلیم شــدہ فارینــزک کــی ماہــر ہیــں اور زیــادہ تــر توجــہ
اســارٹ فــون فارینــزک پــر دیتــی ہیــں۔ وہ ‹پریکٹیــکل موبائــل فارینــزک› کــی رشیــک
مصنفــہ‹ ،لرننــگ اینڈرائــڈ فارینزکــس› کــی ٹیکنیــکل ایڈیٹــر اور  SANSانســٹیٹیوٹ میــں
‹ FOR 585ایڈوانســڈ اســارٹ فــون فارینزکــس› اور ‹ FOR518میــک انٹــاش فارنزکــس›
کــی رشیــک مصنفــہ ہیــں۔ آپ ہیتھــر کــو  smarterforensics.comپــر اور ٹوئیٹــر پــر
 @heathermahalikکــے ذریعــے فالــو کــر ســکتے ہیــں۔

کیا بیک اپ کرنا ہے اور کب؟

بیــک اپــس آپ کــی ان معلومــات کــی نقــول ہوتــی ہیــں جنہیــں آپ کہیــں اور محفــوظ کرتــے ہیــں۔ جــب آپ اہــم معلومــات کھــو دیتــے ہیــں تــو آپ ان معلومــات
کــو بیــک اپــس کــے ذریعــے ریکــؤر کــر ســکتے ہیــں۔ یہــاں مســئلہ یــہ ہــے کــہ زیــادہ تــر لــوگ بیــک اپــس نہیــں لیتــے جــو ایــک رشمندگــی کــی بــات ہــے کیونکــہ
یــہ بہــت آســان اور سســتے ہــو ســکتے ہیــں۔ بیــک اپ کــس چیــز کا لینــا ہــے ،اس بــات کا فیصلــہ کرنــے کــے دو طریقــے ہیــں .1:وہ مخصــوص معلومــات جــو آپ
کــے لیئــے اہــم ہیــں یــا  .2ســب کچــھ جــس میــں آپ کاپــورا آپریٹنــگ سســٹم شــامل ہــے۔ پہــا طریقــہ کار آپ کــے بیــک اپــس کــو مؤثــر بناتــا ہــے اور ہــارڈ ڈرائیــو
کــی جگــہ بچاتــا ہــے ،تاہــم دورسا طریقــہ کار زیــادہ آســان اور جامــع ہــے۔ بیــک اپ کــن معلومــات کا لینــا ہــے؟ اگــر آ پ اس بــارے میــں تذبــذب کا شــکار ہیــں
تــو ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آ پ مکمــل بیــک اپ لــے لیــں۔
پھــر آپ کــو اس بــات کا فیصلــہ کرنــا ہــے کــہ آپ کــو اپنــی معلومــات کا بیــک اپ کــس کــرت ســے لینــا ہــے۔ عــام اختیــارات میــں گھنٹــہ وار ،روزانہ یــا ہفتــہ وار بیک
اپ شــامل ہــے۔ گھــر کــے اســتعامل کــے لیئــے ذاتــی بیــک اپ کــے پروگرامــز موجــود ہیــں جیســے کــہ ای ّپــل کا «ٹائــم مشــین» یــا مائیکروســافٹ کا «ونــڈوز بیــک اپ
اینــڈ ری اســٹور» جــو کــہ آ پ کــو خــودکار طــور پــر «انســٹال کریــں اور بھــول جائیــں» والــے طریقــے ســے بیــک اپ ترتیــب دینــے کــی ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں۔
جــب آپ کام کــر رہــے ہوتــے ہیــں یــا اپنــے کمپیوٹــر ســے دور ہوتــے ہیــں تــو یــہ پروگرامــز خاموشــی ســے دن بھــر آ پ کــی معلومــات کا بیــک اپ لیتــے رہتــے ہیــں۔
دورسے پروگرامــز آپ کــو ‹مسلســل حفاظــت› کــی پیشــکش کرتــے ہیــں جــو کــہ کســی بھــی نئــی یــا تبدیــل شــدہ فائلــز کــے بنــد ہوتــے ســاتھ ہــی فــورا ً اس کا بیــک
اپ لــے لیتــے ہیــں۔ ہــم آ پ کــو کــم از کــم روزانــہ بیــک اپ لینــے کا مشــورہ دیتــے ہیــں -باآلخــر جــو ســوال آ پ کــو اپنــے آپ ســے کرنــا ہــے وہ یــہ ہــے کــہ «اگــر
مجھــے متــام معلومــات کــو بیــک اپ کــے ذریعــے ری اســٹور کرنــا ہــے تــو میــں کتنــی معلومــات ســے ہاتــھ دھونــا برداشــت کــر ســکتا ہــوں؟»

بیک اپ کیسے کرنا ہے؟

اپنــی معلومــات کــو بیــک اپ کرنــے کــے دو طریقــے ہیــں :فزیــکل میڈیــا کــے ذریعــے یــا کالﺅڈ پــر منحــر اســٹوریج کــے ذریعــے۔ فزیــکل میڈیــا کســی بھــی
قســم کا ہارڈویــر ہــو ســکتا ہــے جیســے کــہ  DVDs, USBڈرائیــوز یــا ایکســٹرنل ہــارڈ ڈرائیــوز۔ آپ جــس میڈیــا کا بھــی انتخــاب کریــں ،اس بــات کــی یقیــن

اگست OUCH! ٢٠١۵
بیــک اپ اور ریکــؤر ی
دہانــی کرلیــں کــہ آپ اپنــی فائلــز کا بیــک اپ اســی ڈرائیــو پــر نــہ لیــں جــس
میــں اصــل فائلــز موجــود ہــوں۔ فزیــکل میڈیــا کــے ســاتھ مســئلہ یــہ ہــے کــہ
اگــر اس مقــام پــر کوئــی آفــت آتــی ہــے (جیســے کــہ آ گ لگنــا یــا چــوری
ہونــا) تــو اس صورتحــال میــں آپ نــہ رصف اپنــے کمپیوٹــر بلکــہ بیــک اپــس
کــو بھــی کھــو دیتــے ہیــں۔ آپ کــے پــاس اپنــے بیــک اپ کــو کســی دورسے
محفــوظ مقــام پــر محفــوظ کرنــے کا منصوبــہ ہونــا چاہیــۓ۔ اگــر آپ اســے
کســی دورسی جگــہ پــر محفــوظ کرتــے ہیــں تــو اس کــی نشــاندہی کــے لیــۓ
اس پــر ایــک عنــوان کــے ذریعــے لکــھ دیــں کــہ آپ نــے کیــا بیــک اپ کیــا
ہــے اور کــب کیــا ہــے۔ مزیــد حفاظــت کــے لیئــے آ پ اپنــے بیــک اپــس کــو
انکرپــٹ کردیــں۔
کالﺅڈ پــر منحــر حــل ذرا مختلــف ہوتــے ہیــں ،یــہ ایــک رسوس ہوتــی ہــے
جــس کــے ذریعــے آپ کــی فائلــز انٹرنیــٹ پــر کہیــں محفــوظ ہوتــی ہیــں۔ یــہ
خودکار ،قابل اعتامد بیک اپس اکرث آ پ کی معلومات کی
پیســوں والــی رسوس بھــی ہــو ســکتی ہــے لیکــن اس کا انحصــار اس بــات پــر
ہــے کــہ آ پ کــو کتنــی معلومــات کا بیــک اپ لینــا ہــے۔ یــہ کام اس طــرح
حفاظت کے لیئے دفاع کی آخری سطح ہوتے ہیں۔
کرتــی ہــے کــہ آپ کــو اپنــے کمپیوٹــر میــں ایــک پروگــرام انســٹال کرنــا پڑتــا
ہــے جــو کــہ خــودکار طــور پــر آ پ کــی فائلــز کا بیــک اپ لیتــا رہتــا ہــے -اس
حــل کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ چونکــہ آپ کــے بیــک اپــس کالﺅڈ پــر ہوتــے ہیــں
اس لیئــے اگــر آپ کــے گھــر پــر کوئــی آفــت آتــی ہــے تــو یــہ بیــک اپــس پھــر
بھــی محفــوظ رہتــے ہیــں۔ اس کــے عــاوہ آپ اپنــے بیــک اپــس یــا انفــرادی فائلــز تــک کہیــں ســے بھــی رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں حتّــی کــہ ســفر میــں
بھــی۔ کالﺅڈ پــر منحــر بیــک اپــس (اور ریکــؤری) کا نقصــان یــہ ہــے کــہ یــہ سســت رفتــار ہــو ســکتے ہیــں خصوصـاً اس وقــت جــب آپ کــے پــاس معلومــات کا
حجــم بہــت زیــادہ ہــو -اگــر آپ کســی حــل کــے بــارے میــں تذبــذب کا شــکار ہیــں کــہ آپ کــے لیئــے بہرتیــن حــل کــون ســا ہــے (فزیــکل میڈیــا یــا کالﺅڈ) ،تــو
آپ اس بــات کــو ذہــن نشــین کــر لیــں کــہ آپ ان دونــوں اختیــارات کــو ســاتھ اســتعامل کــر ســکتے ہیــں۔
آخــر میــں یــہ کــہ آپ اس ضمــن میــں اپنــے موبائــل آال ت کــو نــہ بھولیــں۔ موبائــل آالت کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ وہ پہلــے ســے ہــی آپ کــی معلومــات کالﺅڈ پــر
محفــوظ کــر رہــے ہوتــے ہیــں جســے کــہ آپ کــی ای-میــل ،کلینــڈر ایونٹــس یــا کانٹیکٹــس۔ تاہــم آپ کــے پــاس ایســی معلومــات ہوســکتی ہیــں جــو کــہ کالﺅڈ پــر
محفــوظ نــہ ہــوں جیســے کــہ موبائــل اپلیکیشــنز کــی کنفگریشــنز ،حالیــہ تصاویــر اور سســٹم پریفرینســز۔ اپنــے موبائــل آلــہ کــو بیــک اپ کرنــے ســے نــہ رصف
آپ اپنــی معلومــات کــو محفــوظ کرتــے ہیــں بلکــہ اس طــرح ســے کســی آلــے کــی تعمیــر نــوع بھــی آســان ہــو جاتــی ہــے -مثــال کــہ طــور پــر جــب آپ نیــا فــون
خریدتــے ہیــں تــو اس پــر پرانــے فــون کــی معلومــات منتقــل کرنــا آســان ہــو جاتــا ہــے۔ آئــی فون/آئــی پیــڈ خــودکار طــور پــر ایپّــل کــے آئــی کالﺅڈ پــر بیــک اپ کــر
ســکتے ہیــں۔ اینڈرائــڈ یــا دورسے موبائــل آالت میــں بیــک اپ کا انحصــار رسوس پرووائیــڈر یــا اس آلــے کــی بنانــے والــی کمپنــی پــر ہوتــا ہــے۔ بعــض صورتــوں
میــں ہوســکتا ہــے کــہ آپ کــو ایســی موبائــل اپلیکیشــن خریدنــی پــڑ جائیــں جــو خــاص طــور پــر بیــک اپــس کــے لیئــے بنائــی گئــی ہــوں۔

ریکؤری:۔

اپنــی معلومــات کا بیــک اپ لینــا رصف آدھــا کام ہــے ،آپ اس بــات کــو بھــی یقینــی بنائیــں کــہ آپ ان معلومــات کــو ریکــؤر کــر ســکتے ہیــں۔ آپ ہــر مہینــے
فائــل ریکــؤر کــر کــے اور اس کــے مــواد کــی تصدیــق کــے ذریعــے بیــک اپ کــو ریکــؤر کــر کــے دیکھتــے رہیــں۔ اس کــے عــاوہ آپ اس بــات کــو بھــی یقینــی

اگست OUCH! ٢٠١۵
بیــک اپ اور ریکــؤر ی
بنائیــں کــہ کســی بھــی اہــم اپ گریــڈ (جیســے کــہ کســی نئــے سســٹم یــا موبائــل آلــہ پــر منتقــل ہوتــے وقــت) یــا کســی اہــم مرمــت (جیســے کــہ ہارڈویــر تبدیــل
کرنــا) ســے قبــل آپ بیــک اپ لــے لیــں اور اس بــات کــی بھــی تصدیــق کــر لیــں کــہ وہ بیــک اپ بحــال ہــو ســکتا ہــے۔

اہم نکات

•جتنا ممکن ہو اپنے بیک اپس کو خودکار بنائیں اور باقاعدگی سے اسے جانچتے رہیں۔
•جــب آپ پــورے سســٹم کــی تعمیــر نــو کــر رہــے ہــوں تــو آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ اس سســٹم کــے اســتعامل ســے پہلــے آپ اس پــر متــام
پیچــز اور اپڈیٹــس الگــو کــر دیــں۔
•پرانــے اور مرتوکــہ بیــک اپــس آ پ کــے لیئــے ایــک بوجــھ بــن ســکتے ہیــں اس لیئــے آپ کــو انہیــں تبــاہ کــر دینــا چاہیئــے تــا کــہ غیــر مجــاذ لــوگ اس
تــک رســائی حاصــل نــہ کــر ســکیں۔
•اگــر آپ کالﺅڈ واال حــل اســتعامل کــر رہــے ہیــں تــو اس رسوس کــو فراہــم کرنــے والــی کمپنــی کــی پالیســیز اور ســاکھ کــے بــارے میــں تحقیــق کــر
لیــں کــہ وہ آپ کــی رضوریــات کــے عیــن مطابــق ہیــں -مثــال کــے طــور پــر کیــا وہ آپ کــی معلومــات کــو محفــوظ کرنــے ســے پہلــے انکرپــٹ کرتــے
ہیــں؟ آپ کــے بیــک اپــس تــک کســی اور کــو رســائی حاصــل ہــے؟ کیــا وہ مضبــوط اوتھنٹیکیشــن جیســے کــہ ‹ٹو-اســٹیپ ویریفیکیشــن› کــی حامیــت
کرتــے 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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 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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