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جائزہ

میں ہیک ہو چکا ہوں ،اب؟

ہمیــں معلــوم ہــے کــہ آپ کــو اپنــے کمپیوٹــر اور موبائــل آالت کا خیــال ہــے اور
آپ اس سلســلے میــں کچــھ اقدامــات بھــی اٹھاتــے ہیــں۔ تاہــم آپ ٹیکنالوجــی
ســیمینتھا ڈےویســن ( )@sam_e_davisonا ُوبــر میــں ‹ســکیورٹی
کــو جتنــا بھــی حفاظــت ســے اســتعامل کریــں ،آج یــا کل آ پ ہیــک یــا ُمتأثــر
ســے آگاہــی اور ا ُس کــی تعلیــم› کــی پروگــرام مینیجــر ہیــں جہــاں
ہــو ســکتے ہیــں -اس شــارے میــں آپ یــہ ســیکھیں گــے کــہ آپ کــس طــرح
وہ دنیــا بھــر میــں  ٣٥٠ســے زائــد شــہروں میــں پھیلــے ُمالزمیــن کــو
اس بــات کا تع ّیــن کــر ســکتے ہیــں کــہ آپ کا کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ ہیــک ہــو
گیــا ہــے اور اگــر ایســا ہــے تــو آپ اس صــورت حــال میــں کیــا اقدامــات ا ُٹھائیــں
تعلیــم فراہــم کرتــی ہیــں-
گــے۔ باآلخــر آپ جتنــا جلــدی اس بــات کــی نشــاندہی کریــں گــے کــہ کچــھ
غلــط ہــے اور جتنــا جلــدی ا ُس مســئلے کا حــل نکالیــں گــے ا ُتنــا ہــی زیــادہ
کســی ســائرب مجــرم کــے لیــۓ آپ کــو نُقصــان پہنچانــے کــے امکانــات کــم ہــو جائیــں گــے۔

مہامن ایڈیٹر

آپ کے ہیک ہونے کی نشاندہی

اس بــات کا انــدازہ لگانــا مشــکل ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ ہیــک ہــو گئــے ہیــں کیوںکــہ کوئــی ایســا ایــک طریقــہ موجــود نہیــں ہــے جــس کــے ذریعــے آپ اس بــات
کــی تصدیــق کــر ســکیں۔ اس کــے بجائــے اکــر ہیکــرز خــود ہــی کئــی ُساغ چھــوڑ جاتــے ہیــں جــو کــہ «انڈیکیٹــرز» (عالمــات) کہالتــے ہیــں۔ آپ کــے سســٹم میــں
اگــر ُمندرجــہ ذیــل عالمــات میــں ســے کســی ســے بھــی ُمامثلــت پائــی جاتــی ہــے تــو اس بــات کــے امکانــات زیــادہ ہیــں کــہ وہ ہیــک ہــو گیــا ہــے۔
•آپ کــے اینٹــی وائــرس پروگــرام نــے ایــک الــرٹ جــاری کیــا ہــے کــہ آپ کا سســٹم ُمتأثــر ہــو گیــا ہــے خُصوصـاً جــب وہ یــہ بھــی کہــے کــہ وہ ا ُن ُمتأثــرہ
فائلــز کــو حــذف یــا کُوارنٹائــن نہیــں کــر ســکا ہــے۔
•آپ کــے بــراﺅزر کا ہــوم پیــج غیــر متوقــع طــور پــر تبدیــل ہــو گیــا ہــے یــا آپ کا بــراﺅزر آپ کــو ایســی ویــب ســائٹس پــر لــے کــر جــا رہــا ہــے جــن پــر
آپ جانــا نہیــں چاہتــے ہیــں۔
•آپ کــے کمپیوٹــر یــا آال ت پــر ایســے نئــے اکاﺅنٹــس بــن گئــے ہیــں جنہیــں آپ نــے نہیــں بنایــا ہــے یــا ایســے نئــے پروگرامــز چــل رہــے ہیــں جنھیــں
آپ نــے انســٹال نہیــں کیــا ہــے۔
•آپ کا کمپیوٹــر یــا ایپلیکیشــنز متواتــر بنــد ہــو رہــی ہیــں ،آپ کــے پــاس نــا معلــوم ایپلیکیشــنز کــے آئیکنــز یــا عجیــب ونــڈوز بــار بــار آپ کــے ســامنے
منــودار ہــو رہــی ہیــں-
•ایــک پروگــرام آپ ســے آپ کــے سســٹم میــں تبدیلــی کرنــے کــے لیئــے اس وقــت اجــازت مانگتــا ہــے جــب آپ کســی ایپلیکیشــن کــو انســٹال یــا اپڈیــٹ
نہیــں کــر رہــے ہوتــے ہیــں۔
•آ پ کا پاس ورڈ آپ کے سسٹم یا کسی آن الئن اکاﺅنٹ میں نہیں چل رہا ہے ،حاالنکہ آ پ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح ہے۔
•آپ کــے دوســت آپ ســے پوچــھ رہــے ہیــں کــہ آپ کیــوں ا ُنھیــں اســپیم ای-میلــز بھیــج رہــے ہیــں جبکــہ آپ کــو پتــہ ہــے کــہ آپ نــے کوئــی ای۔میــل
نہیــں بھیجــی ہــے-
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میــں ہیــک ہــو چــکا ہــوں ،اب ؟
•آپ کا موبائــل آلــہ پریمیئــم ایس-ایم-ایــس منــرز پــر بغیــر اجــازت
ایس-ایم-ایــس بھیــج رہــا ہــے جــس کــی وجــہ ســے آپ کــے پیســے
کــٹ رہــے ہیــں۔
•آپ کــے آلــہ پــر غیــر متوقــع طــور پــر اچانــک ســے ڈیٹــا اور بیٹــری
کا اســتعامل بــڑھ گیــا ہــے-

آپ کا ر ّدعمل

اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر یــا آلــہ ہیــک ہــو چــکا ہــے تــو آپ
جتنــا جلــدی ا ُس کا ر ّدعمــل دیــں گــے ا ُتنــا ہــی اچھــا ہــوگا -اگــر وہ کمپیوٹــر
یــا آلــہ آپ کــی تنظیــم کــی طــرف ســے دیــا گیــا ہــے یــا وہ رصف کام کــے
لیئــے اســتعامل ہوتــا ہــے تــو ا ُســے آپ خــود صحیــح کرنــے کــی کوشــش نــہ
کریــں -ایســا کرنــے ســے آپ نــہ رصف ا ُســے صحیــح کرنــے کــے بجائــے مزیــد
نُقصــان پہنچــا ســکتے ہیــں بلکــہ آپ تفتیــش کــے لیــۓ کارآمــد شــواہد کــو
بھــی نُقصــان پہنچــا ســکتے ہیــں -اس کــے بجائــے آپ اس واقعــے کــی خــر
آج یا کل آپ کا کمپیوٹر یا آلہ ُمتأثر ہو سکتا ہے ،اس لیئے
ہیلــپ ڈیســک ،ســکیورٹی ٹیــم یــا ُســپروائزر کــے ذریعــے اپنــی تنظیــم کــو
آپ جتنا جلدی کسی واقعے کی تشخیص کر لیں گے اور ا ُس
فــورا ً دیــں -اگــر آپ کســی وجــہ ســے اپنــی تنظیــم ســے رابطــہ نہیــں کــر پــا
کے بارے میں اقدامات ا ُٹھائیں گے ،ا ُتنا ہی بہرت ہوگا-
رہــے ہیــں یــا آپ کــو تاخیــر کــی وجــہ ســے پریشــانی ہــو رہــی ہــے تــو آپ
اپنــے کمپیوٹــر یــا آلــہ کــو نیــٹ ورک ســے ُمنقطــع کــر دیــں اور پھــر ا ُســے
ســلیپ ،سســپینڈ یــا ایروپلیــن مــوڈ میــں ڈال دیــں -اگــر آپ اس بــارے میــں
ُمتأكــد نہیــں بھــی ہیــں کــہ آپ ہیــک ہــو گئــے ہیــں ،پھــر بھــی اس واقعــے کــی
متعلقــہ لوگــوں کــو فالفــور خــر کریــں -اگــر کمپیوٹــر یــا آلــہ آپ کــے ذاتــی اســتعامل کــے لیئــے ہــے تــو آپ ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات اٹھــا ســکتے ہیــں-
•پــاس ورڈ تبدیــل کردیــں :اس میــں نــہ رصف کمپیوٹــر یــا آالت ،بلکــہ آپ کــے متــام آن الئــن اکاﺅنٹــس کــے پــاس ورڈ تبدیــل کرنــا شــامل ہیــں -آپ
اس بــات کــی یقیــن دہانــی کرلیــں کــہ آپ ہیــک شُ ــدہ کمپیوٹــر کــے ذریعــے پــاس ورڈ تبدیــل نہیــں کــر رہــے ہیــں۔ اس کــے بجائــے آپ کســی دورسے
کمپیوٹــر یــا آلــہ کــو اســتعامل کریــں جــس کــے بــارے میــں آپ کــو معلــوم ہــے کــہ وہ پــاس ورڈ کــی تبدیلــی کــے لیئــے محفــوظ ہــے۔
•اینٹــی وائــرس :اگــر آپ کا اینٹــی وائــرس ســافٹ ویــر آپ کــو کســی ُمتأثــرہ فائــل کــے بــارے میــں مطلــع کرتــا ہــے تــو آپ اس کــی بتائــی ہوئــی
تجویــز پــر عمــل کرســکتے ہیــں -اس میــں عم ُوم ـاً فائــل کــو کُوارنٹائــن کرنــا ،صــاف کرنــا یــا حــذف کرنــا شــامل ہــے -زیــادہ تــر اینٹــی وائــرس میــں
مخصــوص انفیکشــن کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات حاصــل کــر ســکتے ہیــں -جــب
ایســے لنکــس موجــود ہوتــے ہیــں جــن کــے ذریعــے آپ کســی ُ
آپ کــو کســی فائــل کــے بــارے میــں خدشــہ ہــو تــو آپ اســے کُوارنٹائــن کــر دیــں -اگــر یــہ ُممکــن نــہ ہــو تــو آ پ ا ُســے حــذف کــر دیــں ۔
•تعمیرنــو :اگــر آپ کســی انفیکشــن کــو صحیــح کرنــے ســے قــارص ہیــں یــا آپ ُمتأكــد ہونــا چاہتــے ہیــں کــہ آپ کا سســٹم صحیــح ہــو گیــا ہــے تــو اس کا
بہــر اور محفــوظ طریقــہ اس سســٹم کــی تعمیرنــو کرنــا ہــے -کمپیوٹــر کــے لیئــے اپنــے سســٹم کــے مینوفیکچــرر کــی ہدایــت پــر عمــل کریــں -زیــادہ
تــر ُصورتــوں میــں اس کا مطلــب پہلــے ســے موجــود یوٹیلیٹیــز کــو اســتعامل کرتــے ہوئــے آپریٹنــگ سســٹم کــو پھــر ســے انســٹال کرنــا ہــے -اگــر یــہ
یوٹیلیٹیــز موجــود نہیــں ہــوں ،کرپــٹ یــا ُمتأثــرہ ہــوں تــو پھــر آپ اپنــے مینوفیکچــرر ســے رہنامئــی کــے لیئــے رابطــہ کریــں یــا ا ُن کــی ویــب ســائٹ کا
دورہ کریــں -بیــک اپــس کــے ذریعــے آپریٹنــگ سســٹم کــو پھــر ســے انســٹال نہیــں کریــں کیوںکــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ اس میــں بھــی وہــی کمزوریــاں
موجــود ہــوں جــن کــے ذریعــے ہیکــر نــے پہلــے ا ُس تــک رســائی حاصــل کــی تھــی -بیــک اپــس کــو رصف معلومــات ریکــؤر کرنــے کــے لیئــے اســتعامل
کرنــا چاہئیــے -موبائــل آالت کــے لیئــے آپ اپنــے آلــہ کــے مینوفیکچــرر یــا رسوس پروائیــڈر کــی جانــب ســے دی گئــی ہدایــات پــر عمــل کریــں ،یــہ ا ُن
کــی ویــب ســائٹ پــر موجــود ہوتــی ہیــں -کئــی صورتــوں میــں یــہ کام رصف آپ کــے موبائــل آلــہ کــو فیکٹــری ڈیفالــٹ پــر ری-اســٹور کرنــے ســے ہــو

اپریل OUCH! ۲۰۱۶
میــں ہیــک ہــو چــکا ہــوں ،اب ؟
جاتــا ہــے -اگــر آپ تعمیرنــو کــے عمــل ســے غیــر ُمطمــن ہیــں تــو آپ کســی پروفیشــنل رسوس ســے مددحاصــل کرنــے کــے بــارے میــں ســوچیں یــا
اگــر آپ کا کمپیوٹــر یــا آلــہ پرانــا ہــے تــو اس صــورت میــں زیــادہ آســان اور سســتا طریقــہ نیــا کمپیوٹــر یــا آلــہ خریدنــا ہــو ســکتا ہــے -آخــر میــں یــہ
کــہ جــب آپ اپنــے کمپیوٹــر یــا آلــہ کــی تعمیــر نــو کــر لیــں یــا نیــا خریــد لیــں تــو اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ وہ ُمک ّمــل طــور پــر اپڈیٹــڈ
اور جدیــد تریــن ہــے اور جــب بھــی ُممکــن ہــو خــود کار اپڈیٹنــگ کــو ف ّعــال کــر دیــں-
•بیــک اپــس :اپنــی حفاظــت کــے لیئــے ســب ســے اہــم تریــن قــدم جــو آپ قبــل از وقــت ا ُٹھــا ســکتے ہیــں وہ باقاعدگــی ســے بیــک۔اپ لینــا ہــے -آپ
جتنــے تواتــر ســے بیــک۔اپ لیــں گــے ا ُتنــا ہــی بہــر ہــوگا -کُچــھ ایســے حــل موجــود ہیــں جــو کــہ کســی بھــی نئــی فائــل کــے آنــے یــا کســی فائــل میــں
تبدیلــی واقــع ہونــے پــر ہــر گھنٹــے خـ ُودکار طــور پــر بیــک۔اپ لیتــے ہیــں -اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ بیــک۔اپ کا کــون ســا حــل اســتعامل کــر
رہــے ہیــں ،آپ وقتـاً فوقتـاً ا ُن فائلــز کــو ری-اســٹور کــر کــے دیکھتــے رہیــں -ہیــک ہونــے کــے بعــد اکــر بیــک۔اپ کــے ذریعــے معلومــات ری کــؤر کرنــا
ہــی واحــد طریقــہ رہ جاتــا ہــے-
•قانــون نافــذ کرنــا :اگــر آپ کــو کســی بھــی طــرح ســے کوئــی بھــی خطــرہ محسـ ُوس ہــو رہــا ہــے تــو آپ اس واقعــے کــی اطــاع مقامــی قانـ ُون نافــذ
کرنــے والــے ادارے کــو 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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