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•اپنے ٹیبلیٹ کو محفوظ بنائے رکھنا

جائزہ

اپنے نئے ٹیبلیٹ کو محفوظ بنانا

آپ کــو نیــا ٹیبلیــٹ مبــارک ہــو! یــہ ٹیکنالوجــی دورسوں ســے بــات چیــت
کرنــے ،آن الئــن خریــداری کرنــے ،فلمــز دیکھنــے ،گیمــز کھیلنــے اور ہــزاروں
دیگــر رسگرمیــاں رسانجــام دینــے کا ســہل اور طاقتــور زریعــہ ہــے -کیونکــہ
ٹیبلیــٹ کا آپ کــی زندگــی کا اہــم حصــہ ب ّنــے کــے امکانــات کافــی زیــادہ ہیــں،
شــاید آپ کــے کمپیوٹــر کــے متبــادل کــے طــور پــر ،اِس لیــۓ اپنــی معلومــات
اور ٹیبلیــٹ کــے تحفــظ کــے لیــۓ آپ ُمندرجــہ ذیــل اہــم اقدامــات اٹھــا ســکتے
ہیــں۔

مہامن ایڈیٹر

لــوری روزنــرگ انفارمیشــن ســکیورٹی ســے متعلــق تعلیمــی مــواد
بنانــے اور مالزمیــن اور صارفیــن کــو تربییــت فراہــم کرنــے کا وســیع
تجربــہ رکھتــی ہیــں اور وہ اس تعلیــم کا اشــراک کرنــے کــے جدیــد
اور مــر ُوف کُــن طریقــوں کــے بــارے میــں بہــت پُــر جــوش ہیــں-
آپ ٹوئیٹــر پــر ا ُن تــک رســائی  @InfoSecLoriکــے ذریعــے حاصــل
کــر ســکتے ہیــں۔

اپنے ٹیبلیٹ کو محفوظ بنانا

آپ کــے لیــۓ یــہ بــات شــاید حیــران کُــن ہــو کــہ آپ کــے ٹیبلیــٹ کــو ســب ســے زیــادہ خطــرہ ہیکــرز ســے نہیــں بلکــہ ُممکنــہ طــور پــر آپ ســے ہــے -آپ کــے
ٹیبلیــٹ کــے گُــم ہونــے ،کہیــں ب ُھولنــے یــا ا ُس کــے چــوری ہونــے کــے امکانــات ،کســی کا ا ُس کــے ہیــک کرنــے کــے امکانــات ســے کہیــں زیــادہ ہیــں -اپنــے ٹیبلیــٹ
کــی حفاظــت کــے لیــۓ ســب ســے اہــم قــدم اِســکرین کــو الک کرنــے کــے خـ ُودکار نظــام کــو ف ّعــال کرنــا ہــے -اِس کا مطلــب ہــے کــہ ہــر دفعــہ اپنــے ٹیبلیــٹ کــو
اســتعامل کرتــے وقــت آپ کــو پہلــے اپنــی اســکرین کــو ایــک مضبــوط ،ســویپنگ پیٹــرن یــا اپنــی ِفنگــر پرنــٹ کــے ذریعــے ان الک کرنــا پــڑے گا -یــہ اِس بــات کــو
یقینــی بناتــا ہــے کــہ اگــر آپ کا ٹیبلیــٹ گــم یــا چــوری ہــو جاتــا ہــے تــو کوئــی اس میــں موجــود معلومــات تــک رســائی حاصــل نہیــں کــر ســکے گا اور آپ کــی
متــام ذاتــی معلومــات ،موبائــل ایپلیکیشــنز اور کوئــی بھــی دورسی معلومــات محفــوظ رہتــی ہیــں -ایــک بــار خــودکار اســکرین الک ف ّعــال ہــو جائــے تــو آپ ا ُســے
مزیــد محفــوظ بنانــے کــے لیــۓ ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنــا کــر اپنــے نئــے ٹیبلیــٹ کــو مزیــد محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں:
۱.۱آپ ایســا ســافٹ ویــر انســٹال یــا ف ّعــال کریــں جــس کــے ذریعــے آپ اپنــے ٹیبلــٹ کــو انٹرنیــٹ کــے ذریعــے د ُور ســے ٹریــک کــر ســکتے ہــوں۔ اس طــرح
ســے اگــر آپ کا ٹیبلــٹ گُــم یــا چــوری ہــو جاتــا ہــے تــو آپ ممکنــہ طــور پــر انٹرنیــٹ کــے ذریعــے ا ُس ســے ُمنســلک ہــو ســکتے ہیــں اور ا ُس کــے مقــام کا
تع ّیــن کــر ســکتے ہیــں یــا بــد تریــن صــورت میــں ُدور ســے بیٹــھ کــر اپنــی متــام معلومــات کــو حــذف کــر ســکتے ہیــں۔
۲.۲اپنــے ٹیبلــٹ کــو اپڈیــٹ کریــں اور خـ ُودکار اپڈیــٹ کــو ف ّعــال کــر دیــں تــا کــہ وہ ہمیشــہ آپریٹنــگ سســٹم کا جدیــد تریــن ورژن اســتعامل کــرے۔ حملــہ
تسلســل کــے ســاتھ نئــی اپڈیــٹ اور پیچــز
آور ســافٹ ویــر میــں ہمیشــہ کمزوریــاں تــاش کــر رہــے ہوتــے ہیــں اور وینــڈرز انھیــں ُدرســت کرنــے کــے لیئــے ُ
جــاری کــر رہــے ہوتــے ہیــں۔ ہمیشــہ جدیــد تریــن آپریٹنــگ سســٹم چالنــے اور موبائــل ایپلیکیشــنز کا جدیــد تریــن ورژن اســتعامل کرنــے ســے آپ کســی
کــے لیــۓ بھــی ٹیبلــٹ کــو ہیــک کرنــا بہــت مشــکل بنــا دیتــے ہیــں۔
۳.۳آپ اپنــے ٹیبلــٹ کــو پہلــی مرتبــہ کن ِفگــر کرتــے وقــت پــوری تو ّجــہ دیــں خُصوصـاً پرائیویســی اختیــارات پــر۔ آپ کــے ٹیبلــٹ کــے بــڑے پرائیویســی مســائل
میــں ســے ایــک یــہ ہــے کــہ دورسے لــوگ آپ کــے مقــام کــو ٹریــک کــر ســکتے ہیــں اور آپ کــے مقــام کا پتــہ لــگا ســکتے ہیــں۔ ہــارا مشــورہ ہــے کــہ
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اپنــے نئــے ٹیبلیــٹ کــو محفــوظ بنا نــا
آپ اپنــے مقــام کــی ٹریکنــگ کــو متــام ایپلیکیشــنز کــے لیــۓ غیرف ّعــال
کــر دیــں ،پھــر رصف ا ُن ایپلیکیشــنز کــے لیئــے ف ّعــال کریــں جــن کــے
لیئــے آپ کــو ا ُس کــی رضورت ہــے۔ کُچــھ ایپلیکیشــنز کــے لیئــے آپ
کــے مقــام کــو ٹریــک کرنــا رضوری ہوتــا ہــے جیســے کــہ نقشــے کــی
ایپلیکیشــنز کــے لیئــے یــا کســی مقامــی ریســٹورنٹ تــاش کرنــے کــے
لیئــے ،لیکــن آپ کــی زیــادہ تــر ایپلیکیشــنز کــو حقیقــی وقــت میــں مقام
کــی معلومــات کــی رضورت نہیــں ہوتــی ہــے۔
۴.۴زیــادہ تــر ٹیبلٹــس اور ایپلیکیشــنز آپ کــی معلومــات کــو کالﺅڈ پــر
ذخیــرہ کرتــی ہیــں۔ آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ اس
بــات کــو ســمجھتے ہیــں کــہ آپ کــی معلومــات کہــاں ہیــں اور اس کــی
حفاظــت کــس طــرح ہــو رہــی ہــے۔ مثــال کــے طــور پــر آپ کبھــی بھــی
نہیــں چاہیــں گــے کــہ آپ کــی ذاتــی تصاویــر کا اشــراک ،مکمــل محــل
وقــوع کــی معلومــات کــے ســاتھ انٹرنیــٹ پــر ہــو اور ســاری دنیــا انھیــں
اپنے ٹیبلٹ کو محفوظ بنانے کا بہرتین طریقہ اسکرین
دیکــھ لــے۔ آپ کالﺅڈ پــر کســی بھــی قســم کــی معلومــات کــے اشــراک
الکنگ کو ف ّعال کرنا ،پرائیویسی سیٹینگز کا جائزہ لینا اور
کــو غیرف ّعــال کــر دیــں اور رصف اس وقــت ف ّعــال کریــں جــب آپ کســی
اپنےٹیبلٹ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔
مخصــوص چیــز کا اشــراک کرنــا چاہیــں۔
۵۵.۵۔ٹیبلٹــس آپ کــی ایپلیکیشــنز کــو دورسے آالت ،جیســے کــہ اســارٹ
فــون یــا لیــپ ٹــاپ ،کــے ســاتھ بہــت تیــزی ســے ســنکرونائز کرتــے ہیــں۔
سنکرونائزیشــن ایــک بہــت ہــی حیــرت انگیــز خصوصیــت ہــو ســکتی
ہــے لیکــن ا ُن ایپلیکیشــنز یــا خصوصیــات کــے بــارے میــں محتــاط رہیــں جنھیــں آپ ســنکرونائز کرنــے کــی اجــازت دیتــے ہیــں۔ اگــر آپ کــی سنکرونائزیشــن
ف ّعــال ہــے تــو آپ یــہ دیکــھ کــر حیــران نــہ ہــوں کــہ آپ نــے کــن جگہــوں کا دورہ کیــا ہــے اور جــو ٹیبــز آپ نــے اپنــے ٹیبلــٹ کــے بــراﺅزر میــں بنائــے ہیــں
وہ آپ کــے دفــر کــے بــراﺅزر پــر نظــر آرہــے ہیــں۔
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ایــک دفعــہ آپ کا ٹیبلــٹ محفــوظ ہــو جائــے تــو آپ کــو اس بــات کــی یقیــن دہانــی کرنــی پــڑے گــی کــہ یــہ اس طــرح ہــی محفــوظ رہــے۔ آپ مندرجــہ ذیــل
اقدامــات اپنــا کــر اپنــے ٹیبلــٹ کــو ملبــے عرصــے تــک محفــوظ رکــھ ســکتے ہیــں۔
•آپ اپنــے ٹیبلــٹ کــو کبھــی بھــی جیــل بریــک یــا ہیــک نہیــں کریــں۔ اس طــرح ســے کئــی ســکیورٹی کنٹرولــز نظرانــداز ہــو جاتــے ہیــں اور آپ کــے
ٹیبلــٹ میــں حملــوں کــے خطــرات کہیــں زیــادہ بــڑھ جاتــے ہیــں۔
•آپ رصف وہ ایپلیکیشــنز ڈاؤن لــوڈ کریــں جــن کــی آپ کــو رضورت ہــے اور اس بــات کــی بھــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ رصف قابــل اعتــاد
ذریعــے ســے ڈاؤن لــوڈ کررہــے ہیــں۔ ‹آئــی پیــڈز› کــے لیئــے آپ رصف ‹آئــی ٹیونــز› کــے ذریعــے ایپلیکیشــنز ڈاؤن لــوڈ کریــں۔ ای ّپــل ان متــام
ایپلیکیشــنز کــو ‹آئــی ٹیونــز› پــر دســتیاب کرنــے ســے پہلــے ان کــی جانــچ پڑتــال کرتــا ہــے۔ اینڈرائــڈ کــے لیئــے ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ رصف ‹گُــوگل
پلــے› کــے ذریعــے ایپلیکیشــنز ڈاؤن لــوڈ کریــں اور ‹ایمیــزون ٹیبلــٹ› کــے لیئــے ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ رصف ‹ایمیــزون ایــپ اســٹور› کــے ذریعــے
ہــی ایپلیکیشــنز ڈاؤن لــوڈ کریــں۔ آپ جبکــہ دورسی ســائٹس ســے بھــی ایپلیکیشــنز ڈاؤن لــوڈ کــر ســکتے ہیــں لیکــن ا ُن ایپلیکیشــنز کــی جانــچ پڑتــال
نہیــں ہوئــی ہوتــی ہــے اور ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ متاثــر بھــی ہــوں۔ آخــر میــں یــہ کــہ اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ اپنــی ایپلیکیشــن کہــاں ســے

جنوری OUCH! ۲۰۱۶
اپنــے نئــے ٹیبلیــٹ کــو محفــوظ بنا نــا
حاصــل کرتــے ہیــں ،اگــر آپ اســے ف ّعــال طــور اســتعامل نہیــں کــر رہــے ہیــں یــا آپ کــو اس کــی مزیــد رضورت نہیــں ہــے تــو ہــارا مشــورہ ہــے کــہ
آپ اســے اپنــے ٹیبلــٹ ســے حــذف کردیــں۔
ِ
•جــب آپ نئــی ایپلیکیشــن انســٹال کــر رہــے ہوتــے ہیــں تــو اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ اس کــی پرائیویســی اختیــارات کا جائــزہ لــے
لیــں اور اســے مقــرر کــر دیــں بالــکل اســی طــرح جــس طــرح آپ نــے ابتدائــی طــور پــر ٹیبلیــٹ کن ِفگــر کیــا تھــا -کســی بھــی ایپلیکیشــن کــو کتنــی
رســائی دینــی ہــے ،اِس بــارے میــں آپ محتــاط رہیــں -مثــال کــے طــور پــر وہ ایپلیکیشــن جســے آپ نــے ابھــی ڈائــون لــوڈ کیــا ہــے ،کیــا اســے آپ کــے
متــام دوســتوں اور روابــط کــی معلومــات تــک رســائی کــی رضورت ہــے؟ اگــر آپ کســی ایپلیکیشــن کــی مطلوبــہ اجــازت ســے غیــر مطمــن ہیــں تــو
آپ کســی ایســی ایپلیکیشــن کــو ڈھونڈیــں جــو آپ کــی رضوریــات پــوری کرتــی ہــوں -مزیــد یــہ کــہ آپ باقاعدگــی ســے ایپلیکیشــن کــی اجــازت کــی
جانــچ پڑتــال کرتــے رہیــں اور اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ وہ تبدیــل نہیــں ہــو رہــی ہیــں-
آپ کا ٹیبلــٹ ایــک ایســا مضبــوط آلــہ ہــے جســے ہــم چاہتــے ہیــں کــہ آپ اســتعامل کریــں اور لطــف انــدوز ہــوں -رصف ان چنــد آســان اقدامــات کــو اپنــا کــر آپ
اپنــے نــۓ ٹیبلــٹ کــو ملبــے عرصــے تــک محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں-

مزید جانیئے
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کــے لئــے اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی میــں) ـ
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