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اس شامرے میں شامل ہے:
•آپ
•پاس ورڈز
•اپڈیٹ کرنا
•بیک اپس

جائزہ

محفوظ رہنے کے لیۓ چار اقدامات

ٹیکنالوجــی جیســے جیســے ہــاری زندگیــوں میــں اہــم کــردار ادا کرتــی جــا رہــی
ہــے ویســے ویســے یــہ بہــت پیچیــدہ بھــی ہوتــی جــا رہــی ہــے -اِس بــات کــو مدّنظــر
رکھتــے ہوئــے کــہ ٹیکنالوجــی بہــت تیــزی ســے تبدیــل ہوتــی ہــے ،ســکیورٹی کــی متــام

َسفارشــات پــر عمــل کرنــا ا ُلجھــن کا باعــث ہــو ســکتا ہــے -ایســا لگتــا ہــے کــہ ہمیشــہ
کوئــی نــہ کوئــی نئــی ہدایــت آ رہــی ہوتــی ہــے کــہ آپ کــو کیــا کرنــا چاہیئــے اور کیــا
نہیــں -تاہــم ،وقــت کــے ســاتھ ســاتھ محفــوظ رہنــے کــے طریقــے تبدیــل ہــو ســکتے

مہامن ایڈیٹر

رایــن جانســن اپنــی توجــہ اِس بــات کــو یقینــی بنانــے پــر مرکــوز رکھتــے
ہیــں کــہ تنظیمیــں کســی بھــی ناگُزیــر خــاف ورزی کــی صورتحــال ســے
منٹنــے کــے لیــۓ ُمناســب اقدامــات کــے ســاتھ تیــار رہیــں -اِس کــے عــاوہ
وہ  SANSاِنســٹیٹیوٹ میــں ایڈوانســڈ نیــٹ ورک فارینزکــس بھــی پڑھاتــے
ہیــں -رایــن ٹُ ُوئیٹــر پــر @ForensicRJکــے ذریعــے ف ّعــال ہیــں-

ہیــں لیکــن آپ چنــد بُنیــادی اقدامــات اپنــا کــر ہمیشــہ اپنــے آپ کــو محفــوظ رکــھ
ســکتے ہیــں -اِس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کــون ســی ٹیکنالوجــی اســتعامل کــر رہــے ہیــں یــا کہــاں اســتعامل کــر رہــے ہیــں ،ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ ُمندرجــہ ذیــل چــار
اہــم اقدامــات کــو اپنائیــں -آپ ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات کــے بــارے میــں مزیــد جاننــے کــے لیــۓ اِس نیــوز لیٹــر کــے آخــری حصــے ‘وســائل’ ســے ُرجــوع کریــں-
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آپ :ســب ســے پہلــے آپ اِس بــات کــو ذہــن نشــین کــر لیــں کــہ محــض ٹیکنالوجــی کا اســتعامل آپ کــو مکمــل تحفــظ فراہــم کرنــے کــے لیــۓ کبھــی بھــی کافــی نہیــں

ہوتــا -حملــہ آوروں کــو یــہ بــات پتــہ چــل ُچکــی ہــے کــہ ســب ســے ُمشــکل تریــن ســکیورٹی ٹیکنالوجــی کــو بھــی ع ُبــور کرنــے کا ســب ســے آســان طریقــہ آپ پــر حملــہ

کرنــا ہــے -اگــر ا ُنہیــں آپ کا پــاس ورڈ ،کریــڈٹ کارڈ یــا ذاتــی معلومــات چاہیــۓ تــو ا ُن کــے لیــۓ ســب ســے آســان طریقــہ دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ ســے معلومــات
نکلوانــا ہــے -مثــال کــے طــور پــر وہ آپ کــو مائیکروســافٹ کــی ٹیکنیــکل ســپورٹ ٹیــم کا منائنــدہ بــن کــر کال کــر ســکتے ہیــں اور یــہ دعــوہ کــر ســکتے ہیــں کــہ آپ
کا کمپیوٹــر متأثــر ہــو گیــا ہــے جبکــہ حقیقــت میــں وہ رصف ســائرب ُمجرمــان ہوتــے ہیــں جــو کــہ یــہ چاہتــے ہیــں کــہ آپ ا ُن کــو اپنــے کمپیوٹــر تــک رســائی فراہــم کــر
دیــں -یــہ بھــی ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ آپ کــو ای-میــل بھیجیــں اور آپ کــو یــہ بتائیــں کــہ آپ کا کوئــی پیکــج ارســال نہیــں کیــا جــا ســکا اور آپ ســے کہیــں کــہ آپ ا ُس
ای-میــل میــں دیــۓ گئــے لِنــک کــو کِلــک کــر کــے اپنــے ڈاک کــے پتــے کــی تصدیــق کــر دیــں ،درحقیقــت وہ آپ کــو دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے ُمــر ویــب ســائٹ پــر
لــے جانــا چــاہ رہــے ہوتــے ہیــں جــس کــے ذریعــے آپ کا کمپیوٹــر ہیــک ہــو جــاۓ -اســی طــرح رینســم ویــر یــا ســی-ای-او فــراڈ جیســے حملــے رشوع ہوتــے ہیــںِ -بــل
آخــر حملــہ آوروں کــے خــاف ســب ســے بہرتیــن دفــاع آپ ہیــں ،آپ مشــکوک رہیــں -آپ اپنــے عــام فہــم کــے اســتعامل ســے زیــادہ تــر حملــوں کــی نشــاندہی کــر
ســکتے ہیــں اور ا ُنھیــں روک ســکتے ہیــں-
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پــاس ورڈز :اپنــی حفاظــت کا اگال قــدم اپنــے ہــر آلــہ اور آن الئــن اکاؤنــٹ کــے لیئــے مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈ کا اســتعامل ہــے -یہــاں اہــم الفــاظ ‹مضبــوط›
اور ‹منفــرد› ہیــں -ایــک مضبــوط پــاس ورڈ کا مطلــب ہــے کــہ وہ پــاس ورڈ جــس کا انــدازہ بــا آســانی ہیکــرز یــا ا ُن کــے خ ـ ُودکار پروگرامــز نہیــں لــگا ســکتے

ہیــں -کیــا آپ کــے لیئــے پیچیــدہ پــاس ورڈز کــو یــاد رکھنــا اور ا ُنھیــں لکھنــا ُمشــکل ہــے؟ اس کــے بجــاۓ آپ پــاس فریــز کا اســتعامل کریــں -ایــک لفــظ اســتعامل

اکتوبر OUCH! ۲۰۱۶
محفــوظ ر ہنــے کــے لیــۓ چــار ا قد ا مــات
کرنــے کــے بجــاۓ آپ الفــاظ کا مجموعــہ یــا کوئــی ایســا ُجملــہ اســتعامل
کریــں جســے یــاد رکھنــا آســان ہــو جیســے کــہ «میــری کافــی کہــاں ہــے؟»
جتنــا بــڑا جملــہ ہــوگا ،پــاس ورڈ اتنــا ہــی مضبــوط ہــوگا -ایــک منفــرد پــاس
ورڈ کا مطلــب ہــے کــہ ہــر آلــہ اور آن الئــن اکاؤنــٹ کــے لیئــے مختلــف
پــاس ورڈ اســتعامل کرنــا -اس طــرح اگــر ایــک پــاس ورڈ کســی کــے ہتّھــے
چــڑھ بھــی جاتــا ہــے تــو آپ کــے باقــی متــام اکاؤنٹــس اور آالت محفــوظ
رہتــے ہیــں -کیــا آپ اپنــے متــام مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈز یــاد نہیــں
رکــھ ســکتے ہیــں؟ فکــر نــہ کریــں کیونکــہ ہــم بھــی ســب کــو یــاد نہیــں
رکــھ ســکتے ہیــں -اس لیئــے ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ پــاس ورڈ مینیجــر کا
اســتعامل کریــں جــو کــہ آپ کــے اســارٹ فــون یــا کمپیوٹــر کــے لیئــے ایــک
خصوصــی ایپلیکیشــن ہــے جــس کــے ذریعــے آپ پــاس ورڈز کــو محفــوظ
طریقــے ســے اِنکرپٹــڈ شــکل میــں ذخیــرہ کــر ســکتے ہیــں-
آخــر میــں یــہ کــہ کســی بھــی اکاؤنــٹ کــی حفاظــت کــے لیئــے ســب ســے

ان چار اہم اقدامات کو اپنا کر آپ جدید ترین ٹیکنالوجی
استعامل کرتے ہوۓ اپنے آپ کو دیرپا تحفّظ فراہم کر
سکتے ہیں-

اہــم تریــن اقدامــات میــں ســے ایــک ٹ ُو-اســٹیپ ویریفیکیشــن کــو فعــال کرنــا
ہــے -محــض پــاس ورڈز کا اســتعامل اکاؤنٹــس کــی حفاظــت کــے لیــۓ کافــی
نہیــں ہــے ،اِس لیــۓ ہمیــں مزیــد مضبــوط حفاظتــی اقدامــات ا ُٹھانــے پڑیــں
گــے -ٹ ُو-اســٹیپ ویریفیکیشــن کافــی مضبــوط ہــے ،وہ آپ کــے پــاس ورڈ کــے عــاوہ ایــک دورسا قــدم بھــی اســتعامل کرتــا ہــے جــو کــہ آیــا کوئــی ایســی چیــز ہوتــی
ہــے جــو کــہ آپ کــے پــاس ہوتــی ہــے (جیســے کــہ آپ کــے اســارٹ فــون پــر بھیجــا گیــا کوئــی کــوڈ یــا آپ کــے اســارٹ فــون میــں موجــود کســی ایپلیکیشــن کــی
جانــب ســے نــکال ہُــوا کــوڈ) یــا کوئــی ایســی چیــز جــو آپ میــں ہــے (بایومیٹریکــس) -آپ اِس اختیــار کــو اپنــے ہــر ممکنــہ اکاؤنــٹ پــر ف ّعــال کــر دیــں بشــمول پــاس ورڈ
مینیجــر -ٹ ُو-اســٹیپ ویریفیکیشــن ،اپنــی حفاظــت کا شــاید واحــد بہــت اہــم قــدم ہــے اور یــہ آپ کــی ســوچ ســے بہــت زیــادہ آســان ہــے-
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اپڈیٹنــگ :آپ اس بــات کــو یقینــی بنایئــں کــہ آپ کــے کمپیوٹــرز ،موبائــل آالت ،ایپلیکیشــنز اور کوئــی بھــی ایســی چیــز جــو کــہ انٹرنیــٹ ســے ُمنســلک ہوتــی ہــے،
ا ُس میــں ســافٹ ویــر کا جدیــد تریــن ورژن چــل رہــا ہــو -ســائرب ُمجرمــان آپ کــے زیراســتعامل آالت کــے ســافٹ ویــر میــں ُمسلســل نئــی کمزوریــوں کــی تــاش میــں
رہتــے ہیــں -جــب ا ُنھیــں نئــی کمزوریــاں ملتــی ہیــں تــو وہ خــاص پروگرامــز کــے ذریعــے ا ُس کا فائــدہ ا ُٹھاتــے ہــوۓ آپ کــے زیراســتعامل آالت کــو ہیــک کــر لیتــے ہیــں-
دُورسی جانــب جــو تنظیمیــں ان آالت کــے لیئــے ســافٹ ویــر تخلیــق کرتــی ہیــں ،وہ ُمسلســل ا ُن کمزوریــوں کــو ُســدھارنے میــں لگــی رہتــی ہیــں اور ا ُس کــی اپڈیٹــس
شــائع کرتــی رہتــی ہیــں -آپ اپنــے کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت میــں ان اپڈیٹــس کــو انســٹال کــر کــے اس بــات کــو یقینــی بناتــے ہیــں کــہ ا ُن آالت پــر کســی کا بھــی ہیــک
کرنــا بہــت ُمشــکل ہــو جائــے -اپنــے آپ کــو جدیــد تریــن ورژن پــر برقــرار رکھنــے کــے لیئــے جــب بھــی ُممکــن ہــو آپ خـ ُودکار اپڈیــٹ کــو ف ّعــال کــر دیــں -یــہ اصــل
نیــٹ ورک ســے ُمنســلک کســی بھــی ٹیکنالوجــی پــر الگـ ُو ہوتــا ہــے جــس میــں انٹرنیــٹ ســے ُمنســلک ٹــی-وی ،بےبــی مانیٹــرز ،گھــر کــے راؤٹــرز ،گیمنــگ کنســولز یــا
مســتقبل قریــب میــں شــاید آپ کــی گاڑی بھــی شــامل ہــو گــی -اگــر آپ کــے آپریٹنــگ سســٹمز یــا آالت پُرانــے ہیــں اور وہ ســکیورٹی کــی جدیــد تریــن اپڈیٹــس حاصــل
کرنــے ســے قــارص ہیــں تــو ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ ا ُنھیــں ا ُن نئــے آپریٹنــگ سســٹمز یــا آالت ســے تبدیــل کــر دیــں جــو کســی بھــی نئــی اپڈیــٹ کــو حاصــل کرنــے
کــی صالحیــت رکھتــے ہــوں-

اکتوبر OUCH! ۲۰۱۶
محفــوظ ر ہنــے کــے لیــۓ چــار ا قد ا مــات

۴.۴

بیــک اپــس :بعــض دفعــہ ایســا ہوتــا ہــے کــہ آپ جتنــا بھــی محتــاط ہــو جائیــں ،آپ ہیــک ہــو ســکتے ہیــں -اگــر یــہ صورتحــال ہــے تــو اس میــں آپ کــو اپنــے کمپیوٹــر
رشوع
یــا آلــہ کــو میلویــر ســے بچانــے کا اکــر رصف ایــک ہــی اختیــار رہ جاتــا ہــے اور وہ یــہ کــہ آپ ا ُس کمپیوٹــر یــا آلــہ کــو ُمک ّمــل طــور پــر وائــپ کــر دیــں اور ا ُســے ُ
ســے بنائیــں -ہــو ســکتا ہــے کــہ حملــہ آور ہیــک کــۓ ہــوۓ سســٹم ســے آپ کــو اپنــی ذاتــی فائلــز ،تصاویــر اور د ُورسی معلومــات تــک رســائی ســے بھــی روک دے -اکــر
اپنــی متــام ذاتــی معلومــات کــو ری-اســٹور کرنــے کا واحــد طریقــہ اپنــی معلومــات کا بیــک-اپ لینــا ہوتــا ہــے -آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ باقاعدگــی ســے متــام

اہــم معل ُومــات کا بیــک-اپ لیتــے رہیــں اور ا ُســے ری-اِســٹور کــر کــے ا ُس کــی توثیــق کرتــے رہیــں -زیــادہ تــر آپریٹنــگ ِسســٹمز اور موبائــل آالت خـ ُودکار بیک-اپــس کــی
حامیــت کرتــے ہیــں -اِس کــے عــاوہ ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ اپنــے بیک-اپــس کــو کالؤڈ پــر یــا آف-الئــن اســٹور کریــں تاکــہ ســائرب حملــہ آوروں ســے بچــا جــا ســکے-

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 ( securingthehuman.sans.org/ouch/archivesانگریــزی میــں) ـ
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