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اس شامرے میں شامل ہے:
•اپنے آپ کو محفوظ بنانا
•اپنے کمپیوٹر کو محفوظ بنانا
•والدین کے لیۓ تجاویز

جائزہ

محفوظ طریقے سے آن الئن گیم کھیلنا

آن الئــن گیمنــگ تفریــح کا ایــک بہــت بــڑا ذریعــہ ہــے ،تاہــم اس کــے ســاتھ کُچــھ
مخصــوص خطــرات بھــی الحــق ہیــں -اس نیــوز لیٹــر میــں ہــم ان نُــکات پــر بــات
ُ
کریــں گــے جــن کــے ذریعــے آپ اپنــے آپ اور اپنــے خانــدان کــی گیمنــگ کــے دوران
حفاظــت کــر ســکتے ہیــں-

اپنے آپ کو محفوظ بنانا

مہامن ایڈیٹر

اِسٹیوآرمســٹرانگ ‹الجیکلــی ســکیور› کــے بانــی SANS ،کــے ســند یافتــہ
انســٹرکٹر اور  ،CyberCPRجــو کــہ ایــک انســیڈنٹ مینیجمنــٹ پلیــٹ
فــارم ہــے ،کــے آرکیٹیکــٹ ہیــں -وہ ٹوئیٹــر پــر  @Nebulatorکــے
ذریعــے ف ّعــال ہیــں اور کئــی بــڑی گیمنــگ کــی تنظیمــوں کــے ســاتھ
کام کرتــے ہیــں جــو کــہ ا ُن کــے بچپــن اور پیشــہ ورانــہ زندگــی کا ایــک
خــواب تھــا-

جــو چیــز آن الئــن گیمنــگ کــو تفریــح کا باعــث بناتــی ہــے وہ یــہ ہــے کــہ آپ اس
کــے ذریعــے دنیــا میــں کســی کــے ســاتھ کہیــں ســے بھــی گیــم کھیــل ســکتے ہیــں
اور بــات چیــت کــر ســکتے ہیــں -اکــر آپ کــو یــہ بھــی پتــہ نہیــں چلتــا کــہ آپ کــس کــے ســاتھ گیــم کھیــل رہــے ہیــں -حاالنکــہ لوگــوں کــی اکرثیــت آپ کــی طــرح آن الئــن
تفریــح کــی غــرض ســے آتــی ہــے لیکــن کُچــھ ایســے بھــی لــوگ ہوتــے ہیــں جــو دُورسوں کــو نُقصــان پہنچانــے کــی غــرض ســے آتــے ہیــں -آن الئــن گیمنــگ کــے دوران حفاظــت
کــے لیــۓ آپ ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات ا ُٹھائیــں-
•آپ کســی بھــی ایســے پیغــام کــے بــارے میــں ُمحتــاط رہیــں جــو آپ کــو کوئــی کام کرنــے پــر ا ُکســاۓ ،جیســے کســی لِنــک پــر کِلــک کرنــا یــا کســی فائــل کــو
ڈاؤن لــوڈ کرنــا -بالــکل ای میــل ِفشــنگ حملــوں کــی طــرح بُــرے لــوگ آپ کــو آن الئــن گیمــز میــں بھــی بیوقــوف بنانــے کــی کوشــش کریــں گــے یــا دھوکــہ دہــی
کــے ذریعــے کُچــھ ایســے کام کرنــے کــو کہیــں گــے جــن کــے ذریعــے آپ کا کمپیوٹــر ُمتاثــر ہــو جــاۓ یــا وہ آپ کــی شــناخت ُچــرا لیــں -اگــر آپ کــو کوئــی پیغــام
عجیــب لــگ رہــا ہــو ،بہــت ُعجلــت میــں لــگ رہــا ہــو یــا وہ ناقابــلِ یقیــن لــگ رہــا ہــو تــو آپ مشــکوک ہــو جائیــں کیوںکــہ یــہ ایــک حملــہ ہــو ســکتا ہــے-
•کئــی آن الئــن گیمــز کــی اپنــی ‹فائینینشــل مارکیٹــس› ہوتــی ہیــں جہــاں آپ تجــارت کــر ســکتے ہیــں ،بارٹــر کــر ســکتے ہیــں یــا شــاید ور ُچوئــل اشــیاء خریــد ســکتے
ہیــں -بالــکل حقیقــی دنیــا کــی طــرح اِن ِسســٹمز میــں بھــی دھوکــے بــاز ہوتــے ہیــں جــو کــہ دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ کــے جمــع کیــۓ ہــوۓ پیســے یــا
ور ُچوئــل کرنســی ُچرانــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں -آپ رصف ا ُن لوگــوں ســے لیــن دیــن کریــں جنہــوں نــے اپنــی قابــل بھروســہ ســاخت قائــم کــی ہوئــی ہــو-
•اپنــے کســی بھــی گیمنــگ اکاؤنــٹ کــے لیــۓ مضبــوط پــاس فریــز اســتعامل کریــں -اس طــرح حملــہ آور آپ کــے اکاؤنٹــس کــے پــاس ورڈز کا انــدازہ نہیــں لــگا ســکتے
ہیــں اور نــہ ہــی ا ُس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں -اگــر آپ کــی گیــم ٹ ُواســٹیپ ویریفیکشــین کــی ســہولت فراہــم کــر رہــی ہــے تــو آپ ا ُس کا اســتعامل
کریــں -مزیــد یــہ کــہ آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ کــے متــام آن الئــن اکاؤنٹــس کــے پــاس ورڈز ایــک دُورسے ســے مختلــف ہیــں -اس طــرح
اگــر ایــک گیــم کــی رســائی کســی حملــہ آور تــک ہــو بھــی جاتــی ہــے تــو باقــی متــام اکاؤنٹــس محفــوظ رہتــے ہیــں -کیــا آپ اپنــے متــام پــاس ورڈز یــاد نہیــں رکــھ
ســکتے ہیــں؟ اس صــورت میــں آپ پــاس ورڈ مینیجــر کــے اســتعامل پــر غــور کریــں-

اپنے کمپیوٹر کو محفوظ بنانا

بُرے لوگ آپ کے گیمنگ والے کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں -آپ ُمندرجہ ذیل اقدامات اٹھا کر اپنے کمپیوٹر کو محفوظ بنا سکتے ہیں-
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محفــو ظ طر یقــے ســے آن ال ئــن گیــم کھیلنــا
•اپنــے کمپیوٹــر پــر آپ جدیــد تریــن آپریٹنــگ سســٹم اور گیمنــگ ســافٹ
فرســودہ ســافٹ
ویــر کا ورژن چــا کــر ا ُســے محفــوظ بنائیــں -پُرانے اور ُ
ویــر میــں جانــی پہچانــی کمزوریــاں ہوتــی ہیــں جــن کا فائــدہ اٹھــا کــر
حملــہ آور آپ کــے کمپیوٹــر کــو ہیــک کــر ســکتے ہیــں -اپنــے کمپیوٹــر
اور گیمنــگ ایپلیکیشــنز کــو اپڈیــٹ رکــھ کــر آپ زیــادہ تــر خطــرات
ســے بــچ جاتــے ہیــں-
•آپ اینٹــی وائــرس کا اســتعامل کریــں اور اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر
لیــں کــہ وہ اپڈیــٹ ہــے اور آپ کــے کســی بھــی فائــل کــے کھولنــے پــر
ا ُس کــی ا ُســی وقــت جانــچ پڑتــال کرتــا ہــے-
•گیمنــگ ســافٹ ویــر کــو رصف قابــل بھروســہ ویــب ســائٹس ســے ڈاؤن
لــوڈ کریــں -بســا اوقــات ســائرب حملــہ آور گیــم کــے جعلــی یــا ُمتاثــرہ
ورژن بناتــے ہیــں اور پھــر ا ُنہیــں اپنــے رسور کــے ذریعــے تقســیم کرتــے
ہیــں-
محفوظ طریقے سے آن الئن گیمنگ کرنے کے لیۓ مضبوط پاس
•گیمنــگ ‹ایــڈ-آن› پیکــس ،جــو کــہ کمیونیٹــی خــود بناتــی ہــے ،بہــت
ورڈز کا استمعال کرنا چاہیۓ ،اپنے کمپیوٹر کی حفاظت کرنی چاہیۓ
کــرت ســے نئــی خُصوصیــات شــامل کرنــے کــے لیــۓ اســتعامل ہوتــی
اور کسی بھی عجیب پیغام یا گزارش کی صورت میں عام فہم کا
ہیــں -حملــہ آور کبھــی کبھــی ان گیمنــگ پیکــس کــو میلویــر کــے
استمعال کرنا چاہیۓ-
ذریعــے ُمتاثــر کــر دیتــے ہیــں -بالــکل اســی طــرح جــس طــرح آپ گیمــز
کــو ڈاؤن لــوڈ کرتــے ہیــں ،اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ ‹ایڈ-آنــز›
کــو بھــی قابــل بھروســہ جگہــوں ســے ڈاؤن لــوڈ کریــں -مزیــد یــہ کــہ
اگــر کوئــی ایــڈ آن آپ کــو اپنــے اینٹــی وائــرس کــو غیــر ف ّعــال کرنــے کا
کہــے یــا آپ کــی ســکیورٹی ســیٹینگز میــں کوئــی تبدیلــی کــرے تــو آپ ا ُســے اســتعامل نہیــں کریــں-
•انڈرگراؤنــڈ مارکیٹــس دھوکــہ دہــی (چیٹنــگ) کــی رسگرمــی کــی حامیــت میــں کافــی پیــش پیــش ہیــں -غیــر اخالقــی ہونــے کــے ســاتھ ســاتھ کئــی دھوکــہ دہــی
کــے پروگرامــز بــذات خــود میلویــر ہوتــے ہیــں جــو کــہ آپ کــے کمپیوٹــر کــو ُمتاثــر کــر دیتــے ہیــں -آپ کبھــی بھــی دھوکــہ دہــی والــے ســافٹ ویــر یــا ویــب
ســائٹس کا اســتمعال نہیــں کریــں-
مخصــوص
•آپ جــو بھــی آن الئــن گیمنــگ ســافٹ ویــر اســتمعال کــر رہــے ہیــں ،اس کــی ویــب ســائٹ کا رضور دورہ کریــں -کئــی گیمنــگ ویــب ســائٹس میــں ایــک ُ
حصــہ ہوتــا ہــے جــو آپ کــو یــہ بتاتــا ہــے کــہ آپ کــو اپنــے آپ کــو اور اپنــے سســٹم کــو کیســے محفــوظ بنانــا ہــے-
ّ
•آخــر میــں یــہ کــہ آپ اپنــے موبائــل آالت میــں گیمــز کھیلتــے ہــوۓ اتنــا ہــی ہوشــیار رہیــں جتنــا آپ اپنــے کمپیوٹــر پــر کھیلتــے ہــوۓ ہوتــے ہیــں -ســائرب مجرمــان
اب موبائــل آالت کــو بھــی ہــدف بنــا رہــے ہیــں-

والدین اور رسپرستوں کے لیۓ تجاویز

جــب بچــے آن الئــن گیــم کھیــل رہــے ہوتــے ہیــں تــو انہیــں اضافــی حفاظــت اور تعلیــم کــی رضورت ہوتــی ہــے -اپنــے بچــوں کــی حفاظــت کــے لیــۓ اہــم تریــن اقدامــات میــں
تعلیــم اور ان ســے کھلــی بــات چیــت شــامل ہــے -بچــوں ســے بــات چیــت کــے لیــۓ ہــاری پســندیدہ چالــوں میــں ســے ایــک یــہ ہــے کــہ آپ ان ســے پوچھیــں کــہ ان کــی
مخصــوص گیــم کیســے چلتــی ہــے -اگــر ہــو ســکے تــو آپ ان کــے
گیمــز کیســے کھیلتــے ہیــں ،انہیــں اپنــی آن الئــن دنیــا کــی ســیر کرانــے دیــں اور یــہ دکھانــے دیــں کــہ ایــک ُ
ســاتھ گیــم کھیــل کــر بھــی دیکھیــں -اس کــے عــاوہ آپ انہیــں ان لوگــوں کــے بــارے میــں بھــی بتانــے دیــں جــن ســے وہ آن الئــن ملتــے ہیــں -اکــر اوقــات آن الئــن گیمنــگ
حصــہ ہــو ســکتی ہــے -بچــوں ســے بــات کــر کــے (اور بچــوں ســے باتیــں اگلــوا کــر ) آپ کســی بھــی مســلے کــی نشــاندہی کــر
آپ کــے بچــے کــی ســاجی زندگــی کا ایــک بــڑا ّ
ســکتے ہیــں اور ٹیکنالوجــی کــے مقابلــے میــں کہیــں زیــادہ بہــر طریقــے ســے حفاظــت فراہــم کــر ســکتے ہیــں -مزیــد اقدامــات میــں شــامل ہــے:

ُجوالئی OUCH! ٢٠١۷
محفــو ظ طر یقــے ســے آن ال ئــن گیــم کھیلنــا
•آپ کــو پتــہ ہونــا چاہیــۓ کــہ بچــے کــون ســی گیمــز کھیــل رہــے ہیــں اور اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لینــی چاہیــۓ کــہ وہ گیمــز ا ُن کــی ُعمــر کــے لحــاظ ســے
مــوزوں ہــے-
•آپ اپنــے ب ّچــوں کــے آن الئــن معلومــات کــے اشــراک کــو محــدود کــر دیــں -مثــال کــے طــور پــر ا ُنہیــں کبھــی بھــی اپنــے پــاس ورڈُ ،عمــر ،فــون منــر یــا گھــر کــے
پتــہ کا اشــراک نہیــں کرنــے دیــں-
•آپ گیمنــگ کمپیوٹــر کــو کســی ایســی کُھلــی جگــہ پــر رکھیــں جہــاں آپ ا ُس پــر نظــر رکــھ ســکیں -مزیــد یــہ کــہ چھوٹــے ب ّچــوں کــو اپنــے کمــروں میــں یــا رات
کــو دیــر تــک گیــم کھیلنــے کــی اجــازت نہیــں دیــں-
•بدمعاشــی ،بُــری زبــان کا اســتمعال یــا دورسے غیــر ســاجی رویّــے ایــک مســئلہ ہــو ســکتے ہیــں -آپ اپنــے ب ّچــوں پــر نظــر رکھیــں ،اگــر وہ گیــم کھیلنــے کــے بعــد
کُچــھ پریشــان دکھائــی دیتــے ہیــں تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ آن الئــن کســی کــی بدمعاشــی کا شــکار ہــوۓ ہــوں -اگــر ایســا ہــے تــو آپ ا ُنہیــں وہ گیــم کھیلنــے ســے
روکیــں اور ا ُنہیــں ب ّچــوں کــے دوســتانہ ماحــول میــں کھیلنــے کا کہیــں یــا ا ُنہیــں رصف ا ُن دوســتوں کــے ســاتھ آن الئــن گیمــز کھیلنــے کا کہیــں جــو قابــلِ بھروســہ
ہوں-
ِ
•آپ ب ّچــوں کــی گیمــز میــں ‹ان اپــپ› خریــداری کــی حامیــت کــے بــارے میــں معلومــات حاصــل کریــں اور یــہ بھــی کــہ وہ گیمــز کــس قســم کــے پیرینٹــل اوورائیــڈ
فراہــم کرتــی 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 ( securingthehuman.sans.org/ouch/archivesانگریــزی میــں) ـ
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