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اس شامرے میں شامل ہے:
• جعلی آن الئن اسٹور
• آپ کا کمپیوٹر ،موبائل آالت
• آپ کا کریڈٹ کارڈ

بحفاظت آن الئن خریداری کرنا

یہ محتاط رہنے کا موسم ہے

چھٹیــوں کا موســم آنــے واال ہــے اور عنقریــب دنیــا بھــر میــں الکھــوں لــوگ
بہرتیــن تحائــف خریدنــے کــی تــاش میــں ہــوں گــے۔ ہــم میــں ســے کئــی لــوگ
بہرتیــن ســودے کــی تــاش میــں اور ملبــی قطــاروں اور بــے صــر ہجــوم ســے
بچنــے کــے لیئــے آن الئــن خریــداری کا انتخــاب کرتــے ہیــں -بدقســمتی ســے
ســال کا یــہ وقــت مجرمــان کــے لیئــے بھــی آن الئــن یــا مالــی دھوکــہ دہــی کــے
لیئــے پســندیدہ وقــت ہوتــا ہــے۔ اس مہینــے ہــم آپ کــو آن الئــن خریــداری
کــے خطــرات اور اس ســے بچنــے کــے طریقــے کــے بــارے میــں بتائیــں گــے۔

مہامن ایڈیٹر
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صنعــت کــی معــروف شــخصیت ہیــں اور وہ رسکاری اور نجــی دونــوں
شــعبوں میــں فعــال ہیــں۔ جاناتھــن لوگــوں کــو مشــغول کرنــے اور
بہرتیــن تربیــت کــی تکنیــک کــے ماہــر ہیــں-

جعلی آن الئن اسٹورز

جبکــہ زیــادہ تــر آن الئــن اســٹورز اصلــی ہوتــے ہیــں ،کچــھ جعلــی بھــی ہوتــے ہیــں یعنــی یــہ جعلــی ویــب ســائٹس ہوتــی ہیــں جنھیــں مجرمــان نــے بنایــا ہوتــا
ہــے۔ مجرمــان ان جعلــی ویــب ســائٹس کــو مشــہور اصــل اســٹور ســے نقــل کــر کــے یــا ان کا نــام اســتعامل کرتــے ہوئــے بناتــے ہیــں۔ وہ پھــر ان ویــب ســائٹس کــو
اســتعامل کرتــے ہوئــے ان لوگــوں کــو شــکار کرنــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں جــو ممکنــہ بہرتیــن ســودے کــی تــاش میــں ہوتــے ہیــں۔ جــب آپ آن الئــن خریــداری
کــے لیئــے کــم تریــن قیمــت والــی چیزیــں تــاش کرتــے ہیــں تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ ان جعلــی ویــب ســائٹس میــں ســے کســی ایــک کــی طــرف چلــے جائیــں۔
مصنوعــات خریدنــے کــے لیئــے جــب آپ کســی ویــب ســائٹ کا انتخــاب کرتــے ہیــں تــو آپ ایســی ویــب ســائٹس ســے ہوشــیار رہیــں جــو حیــرت انگیــز طــور
پــر کســی بھــی جگــہ ســے بہــت کــم قیمــت اشــیاء کــی تشــہیر کــر رہــی ہــوں یــا ایســی مصنوعــات فراہــم کــر رہــی ہــوں جــو ملــک بھــر میــں بــک چکــی ہــوں۔
ان مصنوعــات کــے اتنــے سســتے یــا غیــر معمولــی طــور پــر دســتیاب ہونــے کــی وجــہ یــہ ہــے کــہ جــو چیــز آپ تــک پہنچتــی ہــے وہ اصلــی نہیــں ہوتــی ہــے،
یــہ جعلــی یــا چــوری شــدہ مصنوعــات ہوتــی ہیــں یــا بعــض صورتــوں میــں یــہ آپ تــک پہنچتــی ہــی نہیــں ہیــں۔ آپ اپنــے آپ کــو مندرجــہ ذیــل اقدامــات کــے
ذریعــے محفــوظ رکــھ ســکتے ہیــں۔
•آپ اس بــات کــی تصدیــق کــر لیــں کــہ اس ویــب ســائٹ پــر فروخــت یــا ســپورٹ ســے متعلــق ســوالوں کــے لیئــے ایــک صحیــح ای میــل ایڈریــس اور
فــون منــر موجــود ہــو۔ اگــر ویــب ســائٹ آپ کــو مشــکوک لــگ رہــی ہــو تــو آ پ وہــاں کال کــر کــے کســی شــخص ســے بــات کریــں۔
•آپ واضح انتباہ کی عالمات پر غور کریں جیسے کہ ناقص گرامئر یا ہ ّجے۔
•آپ ان ویــب ســائٹس ســے بہــت ہوشــیار رہیــں جــو کــہ کســی ایســی مشــہور ویــب ســائٹ کــی ہــو بہــو نقــل ہــوں جســے آپ ماضــی میــں اســتعامل کــر
چکــے ہــوں لیکــن اس کا ڈومیــن نیــم یــا اســٹور کا نــام اصــل نــام ســے تھــوڑا مختلــف ہــو۔ مثــال کــے طــور پــر ممکــن ہــے کــہ آپ ایــازون کــی متــام
خریــداری کــے لیئــے  http://amazon.comپــر جانــے کــے عــادی ہــوں لیکــن ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ بالــکل اس جیســی کســی اور ویــب ســائٹ جیســے
کــہ  http://store-amazon.comپــر چلــے جائیــں ،اس لیئــے آپ بہــت محتــاط رہیــں۔
•آپ اســٹور کا نــام یــا  URLایــک رسچ انجــن میــں لکھیــں اور دیکھیــں کــہ دورسے لوگــوں نــے ماضــی میــں اس ویــب ســائٹ کــے بــارے میــں کیــا کہــا

نومرب OUCH! ٢٠١۵
بحفاظــت آن ال ئــن خر یــد ار ی کر نــا
ہــے۔ آپ « »scam»,»never againاور » «fakeجیســی اصطالحــات
کــو دیکھنــے کــی کوشــش کریــں۔ ویــب ســائٹ کــے بــارے میــں
کــم لوگــوں کــے تبــرے بھــی کوئــی اچھــی بــات نہیــں ہــے
کیونکــہ اس ســے یــہ پتــہ چلتــا ہــے کــہ یــہ نئــی ویــب ســائٹ ہــے۔
یــاد رکھیــں کــہ رصف اس وجــہ ســے کــہ کوئــی ویــب ســائٹ بہــت زیــادہ
پیشــہ ورانــہ لــگ رہــی ہــے اس کا یــہ مطلــب ہرگــز نہیــں ہــے کــہ یــہ صحیــح
ویــب ســائٹ ہــے۔ اگــر اس ویــب ســائٹ کــی کوئــی چیــز آپ کــو مشــتبہ
لگتــی ہــے تــو آپ وقــت نــکال کــر اس کــی تفتیــش کــر لیــں۔ اگــر آپ اس
ویــب ســائٹ کــی وجــہ ســے آرامــدہ محســوس نہیــں کــر رہــے ہیــں تــو آپ
اســے اســتعامل نہیــں کریــں۔ اس کــے بجائــے آپ ایســی معــروف ویــب
ســائٹ ڈھونڈیــں جــس پــر آپ کــو بھروســہ ہــو یــا آپ نــے ماضــی میــں اســے
محفــوظ طریقــے ســے اســتعامل کیــا ہــو۔ ہــو ســکتا ہــے کــہ اس ویــب ســائٹ
پــہ آپ کــو کوئــی بہــت اچھــا ســودا یــا کوئــی بہــت اچھــی چیــز نہیــں ملــے
لیکــن اس بــات کــے کافــی امکانــات ہیــں کــہ آپ کــو صحیــح مصنوعــات اور
صحیــح کریــڈٹ رپــورٹ ملــے گــی۔

اپنے آپ کو آن الئن خریداری کرتے وقت محفوظ رکھنے
کے لیئے رصف ایسی قابل بھروسہ ویب سائٹس کا
استعامل کریں جن کی ساکھ کافی ا ّچھی ہو۔

آپ کا کمپیوٹر  /موبائل آلہ

صحیــح ویــب ســائٹ ســے خریــداری کــے عــا وہ آپ کــو اس بــات کــو بھــی
یقینــی بنانــا چاہیئــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ بھــی محفــوظ ہــے۔
ســائرب مجرمــان آپ کــے آالت کــو متأثــر کرنــے کــی کوشــش کریــں گــے تاکــہ وہ آپ کــے بینــک اکاﺅنــٹ ،کریــڈٹ کارڈ کــی معلومــات اور پــاس ورڈز تــک رســائی
حاصــل کــر ســکیں۔ آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات اٹھــا کــر اپنــے آالت کــو محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں۔
•اگــر آپ کــے گھــر میــں ب ّچــے ہیــں تــو آپ دو آالت رکھنــے پــر غــور کریــں ،ایــک اپنــے ب ّچــوں کــے لیئــے اور دورسا بــڑوں کــے لیئــے -ب ّچــے ٹیکنالوجــی
تجســس رکھتــے ہیــں اور اســے اســتعامل کرنــا چاہتــے ہیــں -نتيجـاً ا ُن کا اپنــے آلــہ کــو متأثــر کرنــے کــے امکانــات بــڑھ جاتــے ہیــں-
کــے بــارے میــں ّ
علیحــدہ کمپیوٹــر یــا ٹیبلیــٹ کــو آن الئــن ٹرانزیکشــن جیســے کــہ آن الئــن بینکنــگ اور خریــداری کــے لیئــے اســتعامل کرنــے ســے آپ کــے متأثــر
ہونــے کــے امکانــات کــم ہــو جاتــے ہیــں۔ اگــر علیحــدہ آالت اســتعامل کرنــے کا اختیــار موجــود نــہ ہــو تــو آپ مشــرکہ کمپیوٹــر پــر علیحــدہ اکاﺅنٹــس
بنــا دیــں اور اس بــات کــی تأكيــد کــر لیــں کــہ آپ کــے ب ّچــوں کــے پــاس ایڈمنسٹریشــن اختیــارات موجــود نــہ ہــوں۔
•آپ رصف ا ُن وائرلیــس نیــٹ ورکــس ســے ُمنســلک ہــوں جــن کــے آپ منتظــم ہــوں جیســے کــہ آپ کــے گھــر کا نیــٹ ورک ،یــا مالــی ٹرانزیکشــن کرتــے
وقــت ایســے نیــٹ ورک ســے منســلک ہــوں جــس پــر آپ بھروســہ کرتــے ہــوں۔ عوامــی وائــی فائــی نیــٹ ورکــس جیســے کــہ کافــی کــی ُدوکان ،آپ
کــے لیئــے خربیــں پڑھنــے کــے لیئــے تــو بہرتیــن جگــہ ہــو ســکتی ہــے لیکــن اپنــے بینــک اکائنــٹ تــک رســائی حاصــل کرنــے کــے لیئــے نہیــں۔
•آپ ہمیشــہ جدیــد تریــن اور موجــودہ اینٹــی وائریــس ســافٹ ویــر انســٹال کریــں۔ اس طــرح کســی بھــی ســائرب مجــرم کــے لیئــے آپ کــے آلــہ کــو
متأثــر کرنــا بہــت مشــکل ہوجــا ئــے گا۔

آپ کا کریڈٹ کارڈ

آپ اپنــے کریــڈٹ کارڈ کــی اســٹیٹمنٹ پــر نظــر رکھیــں تاکــہ آپ کســی بھــی مشــتبة رقــم کــی کٹوتــی کــی شــناخت کــر ســکیں ،آپ کــو اپنــی اســٹیٹمنٹ کــو
باقاعدگــی ســے دیکھتــے رہنــا چاہیئــے ،کــم از کــم مہینــے میــں ایــک مرتبــہ رضور۔ کچــھ کریــڈٹ کارڈ کمپنیــز ہــر دفعــہ آپ کــے کارڈ ســے کٹنــے والــی رقــم

نومرب OUCH! ٢٠١۵
بحفاظــت آن ال ئــن خر یــد ار ی کر نــا
یــا کارڈ کــی مختــص کــردہ رقــم کــی اطــاع کا اختیــار آپ کــو ای-میــل یــا ٹیکســٹ میســیجز کــے ذریعــے فراہــم کرتــی ہیــں۔ ایــک اور طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ
آن الئــن خریــداری کــے لیئــے الــگ الــگ کریــڈٹ کارڈ رکھیــں ،اس طــرح اگــر آپ کــے کریــڈٹ کارڈ کــی معلومــات افشــاں ہــو بھــی جاتــی ہــے تــو پھــر بھــی آپ
اپنــی بقیــہ ادائیگــی کــی رسگرمیــوں پــر اثــر انــداز ہوئــے بغیــر باآســانی کارڈ تبدیــل کــر ســکتے ہیــں۔ اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کــے ســاتھ دھوکــہ ہوگیــا ہــے
تــو آپ فــورا ً اپنــی کریــڈٹ کارڈ کمپنــی کــو کال کــر کــے متــام صــورت حــال ســے آگاہ کریــں۔ اســی وجــہ ســے کریــڈٹ کارڈز آن الئــن خریــداری کــے لیئــے ڈیبــٹ
کارڈز ســے زیــادہ بہــر ہیــں۔ ڈیبــٹ کارڈز آپ کــے اکاﺅنــٹ ســے بــراہ راســت پیســے کاٹتــے ہیــں اور اگــر آپ کــے ســاتھ کوئــی دھوکــہ ہــو جائــے تــو آپ کــے
پیســے واپــس ملنــا کہیــں زیــادہ مشــکل ہــو جاتــا ہــے۔
آخــر میــں یــہ کــہ ایــک نئــی ٹیکنالوجــی آئــی ہــے جــس کــے ذریعــے آپ اپنــے کریــڈٹ کارڈ کــو ظاہــر کئــے بغیــر پیســے ادا کــر ســکتے ہیــں -آپ ایســے کریــڈٹ
کارڈز پــر غــور کریــں جــو ہــر آن الئــن خریــداری کــے لیئــے ایــک منفــرد کارڈ منــر نکالــے یــا کوئــی مع ـ ُروف ادائیگــی کــی کمپنــی کــی رسوســز ،جیســے کــہ
‹پےپــال› ،کا اســتعامل کریــں جــس کــے لیــۓ آپ کــے کریــڈٹ کارڈ منــر کــو کســی وینــڈر کــو ظاہــر کرنــے کــی رضورت نہیــں پڑتــی 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۔
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