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جائزہ

محفوظ طریقے سے آن الئن خریداری کرنا

ہــم میــں ســے کئــی لوگــوں کــے لیــۓ چھٹیــوں کا موســم آنــے واال ہــے اور عنقریــب
دنیــا بھــر ســے الکھــوں لــوگ بہرتیــن تحائــف کــی تــاش میــں ہــوں گــے -ہــم میــں
ســے کئــی لــوگ بہرتیــن ســودے کــے لیــۓ آن الئــن خریــداری کریــں گــے تاکــہ ملبــی
قطــاروں اور بــے صــر ہجــوم ســے بــچ ســکیں -بــد قســمتی ســے ســال کا یــہ وقــت
ســائرب مجرمــان کــے لیــۓ جعلــی آن الئــن ویــب ســائٹس بنــا کــر جعلســازی کرنــے
اور دورسوں ســے چــوری کرنــے کا بھــی ہــے -ہــم نــے نیچــے آن الئــن شــاپنگ ســے
متعلــق خطــرات کــو بیــان کیــا ہــے اور یــہ بھــی بتایــا ہــے کــہ آپ محفــوظ طریقــے
ســے کــس طــرح زبردســت ســودے خریــد ســکتے ہیــں-

مہامن ایڈیٹر

لینــی زیلٹــر میــروا لیبــز میــں ســکیورٹی کــی مصنوعــات پــر کام
کرتــے ہیــں اور  SANSانســٹیٹیوٹ میــں میلویــر ســے منٹنــے کــے
بــارے میــں پڑھاتــے ہیــں -لینــی ٹوئیٹــر پــر @lennyzeltser
کــے ذریعــے فعــال ہیــں اور  zeltser.comپــر ســکیورٹی بــاگ
لکھتــے ہیــں-

جعلی آن الئن اسٹورز

حاالنکــہ زیــادہ تــر آن الئــن اســٹورز صحیــح ہوتــے ہیــں لیکــن ســائرب مجرمــان کچــھ جعلــی ویــب ســائٹس قائــم کــر دیتــے ہیــں -مجرمــان ان جعلــی ویــب ســائٹس کــو بالــکل
اصــل ویــب ســائٹ ســے نقــل کــر کــے بناتــے ہیــں یــا پھــر وہ مشــہور اســٹورز یــا برانــڈز کــے نــام کــو اســتعامل کرتــے ہیــں -پھــر وہ ان جعلــی ویــب ســائٹس کــے ذریعــے ان
لوگــوں کــو نشــانہ بناتــے ہیــں جــو ممکنــہ طــور پــر بہرتیــن ســودے کــی تــاش میــں ہوتــے ہیــں -جــب آپ آن الئــن ســب ســے سســتی قیمــت والــی مصنوعــات تــاش کرتــے
ہیــں تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ ان جعلــی ویــب ســائٹس میــں ســے کســی پــر چلــے جائیــں -جــب آپ خریــداری کــے لیــۓ کســی ویــب ســائٹ کا انتخــاب کرتــے ہیــں تــو آپ ان
ویــب ســائٹس ســے ہوشــیار رہیــں جــو ڈرامائــی طــور پــر ملــک میــں بکنــے والــی باقــی متــام ویــب ســائٹس پــر موجــود مصنوعــات ســے سســتی قیمــت فراہــم کــر رہــی ہوتــی
ہیــں -اتنــی سســتی قیمــت کــی وجــہ یــہ ہــے کــہ جــو چیــز آپ کــو ملــے گــی وہ اصــل نہیــں ہوگــی ،شــاید وہ جعلــی یــا چــوری شــدہ ہــو یــا کچــھ صورتــوں میــں تــو وہ کبھــی
آپ تــک پہنچتــی ہــی نہیــں ہــے -آپ اپنــے آپ کــو مندرجــہ ذیــل اقدامــات کــے ذریعــے محفــوظ رکــھ ســکتے ہیــں:
•جــب بھــی ممکــن ہــو آپ رصف ان ویــب ســائٹس ســے خریــداری کریــں جــن کــے بــارے میــں آپ کــو معلــوم ہــے یــا جــن پــر آپ کا بھروســہ ہــے اور آپ پہلــے
وہــاں ســے خریــداری کــر چکــے ہیــں-
•آپ اس بــات کــی تصدیــق کــر لیــں کــہ اس ویــب ســائٹ پــر ایــک صحیــح پتــہ اور خریــد و فروخــت اور ســپورٹ ســے متعلــق ســواالت پوچھنــے کــے لیئــے فــون
منــر موجــود ہیــں -اگــر یــہ ویــب ســائٹ مشــتبہ لگتــی ہــے تــو آپ کال کــر کــے کســی شــخص ســے بــات کریــں -اگــر آپ کــی کســی شــخص ســے بــات نہیــں ہوتــی
ہــے تــو یــہ اس ویــب ســائٹ کــے جعلــی ہونــے کــی ســب ســے بــڑی عالمــت ہــو ســکتی ہــے-
•آپ واضح انتباہ کی عالمات کو رضور دیکھیں جیسے کہ سودے کی ایسی پیشکش جو کہ غیر یقینی لگ رہی ہو یا پھر خراب گرامئر کا استعامل-
•اگــر آپ کــو کوئــی ویــب ســائٹ ہُوب ُہــو کســی ایســی ویــب ســائٹ کــی نقــل لــگ رہــی ہــو جســے آپ نــے ماضــی میــں اســتعامل کیــا ہــو لیکــن اس کا یــو آر یــل
( )URLتھــوڑا مختلــف ہــو تــو آپ اس کــے بــارے میــں مشــکوک ہــو جائیــں -مثــال کــے طــور پــر آپ ایمیــزون ســے شــاپنگ کرنــے کــے عــادی ہــوں جــس کــی
ویــب ســائٹ ہــے  https://www.amazon.comلیکــن اگــر آپ کســی ایســی ویــب ســائٹ پــر جاتــے ہیــں جــو کــہ ایمیــزون ہونــے کا دعــوہ کــر رہــی ہــو جیســے کــہ
 http://store-amazoncom.comتــو آپ بہــت زیــادہ ہوشــیار ہــو جائیــں-
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محفــو ظ طر یقــے ســے آن ال ئــن خر یــد ار ی کر نــا
•آپ اســٹور کا نــام یــا یــو آر ایــل ( )URLرسچ انجــن میــں لکھیــں اور
دیکھیــں کــہ لوگــوں نــے اس ویــب ســائٹ کــے بــارے میــں ماضــی
میــں کیــا لکھــا ہــے -آپ « »fraud», «scam», «never againیــا «»fake
جیســی اصطالحــات ڈھونڈیــں -اگــر کســی ویــب ســائٹ کــے بــارے
میــں لوگــوں کــے تبــرے موجــود نہیــں ہیــں تــو یــہ بھــی ایــک عالمــت
ہــے کــہ یــہ ویــب ســائٹ نئــی ہــے اور اس پــر بھروســہ نہیــں کیــا جــا
ســکتا ہــے-
•کوئــی بھــی چیــز آن الئــن خریدنــے ســے پہلــے آپ اس بــات کــو یقینــی
بنائیــں کــہ آپ کا اس ویــب ســائٹ تــک کنیکشــن انکریپٹــڈ ہــے -زیــادہ
تــر ویــب ســائٹس آپ کــو انکریپٹــڈ کنیکشــن کــو ایــک تالــے کــے ذریعــے
دکھاتــی ہیــں یــا/اور ویــب ســائٹ کــے نــام ســے پہلــے  HTTPSہــرے
رنــگ کا لکھــا ہــوا نظــر آتــا ہــے-
آپ آن الئن شاپنگ رصف ایسی قابل بھروسہ ویب سائٹس کے
ذریعے کریں جنہوں نے اپنی ساخ قائم کر رکھی ہو-

یــاد رکھیــں کــہ رصف اس وجــہ ســے کــہ کوئــی ویــب ســائٹ بہــت پیشــہ ورانــہ
لــگ رہــی ہــے ،یــہ مطلــب نہیــں ہــے کــہ وہ مســتند ہــے -اگــر آپ کســی ویــب
ســائٹ ســے مطمــن نہیــں ہیــں تــو آپ اســے اســتعامل نہیــں کریــں -اس کــے بجــاۓ
آپ کوئــی ایســی ویــب ســائٹ ڈھونڈیــں جــس پــر آپ بھروســہ کرتــے ہــوں یــا آپ
نــے ماضــی میــں اســتعامل کــی ہوئــی ہــو -ہــو ســکتا ہــے کــہ یہــاں پــر آپ کــو کوئــی
بہــت عمــدہ ســودا نہیــں مــل رہــا ہــو لیکــن جــو مصنوعــات آپ خریدیــں گــے وہ
بالــکل مســتند ہــوں گــی اور آپ کــی ذاتــی اور معاشــی معلومــات چــوری ہونــے ســے بــچ جائیــں گــی-

آپ کا کمپیوٹر /موبائل آلہ

صحیــح ویــب ســائٹ ســے خریــداری کرنــے کــے عــاوہ آپ اس بــات کــو بھــی یقینــی بنائیــں کــہ آپ کا کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ محفــوظ ہــے -ســائرب مجرمــان آپ کــے آالت
کــو متاثــر کرنــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں تاکــہ آپ کــے بینــک اکاؤنــٹ کــی تفصیــات ،کریــڈٹ کارڈ کــی معلومــات اور پــاس وورڈز حاصــل کــر ســکیں -آپ مندرجــہ ذیــل
اقدامــات کــے ذریعــے اپنــے آالت کــو محفــوظ رکــھ ســکتے ہیــں-
•اگــر آپ کــے گھــر میــں ب ّچــے ہیــں تــو آپ دو آالت رکھنــے پــر غــور کریــں ،ایــک ب ّچــوں کــے لیــۓ اور ایــک بــڑوں کــے لیــۓ -ب ّچــے ٹیکنالوجــی کــے بــارے میــں
کافــی شــوقین ہوتــے ہیــں اور اســے اســتعامل کرنــا چاہتــے ہیــں ،نتجتـاً ان کــے آالت کــے متاثــر ہونــے کــے امکانــات زیــادہ ہوتــے ہیــں -آن الئــن ٹرانزیکشــن جیســے
کــہ آن الئــن بینکنــگ یــا آن الئــن خریــداری کــے لیئےایــک علیــدہ کمپیوٹــر یــا ٹیبلــٹ اســتعامل کرنــے ســے آپ کــے دورسے آلــہ کــے متاثــر ہونــے کــے امکانــات
کــم ہــو جاتــے ہیــں-
•آپ ہمیشــہ جدیــد تریــن اپڈیٹــس کــو انســٹال کیــا کریــں اور اپنــے اینٹــی وائــرس کــو ہمیشــہ تــازہ تریــن (اپڈیــٹ) رکھــا کریــں -اس طــرح ســائرب مجرمــان کــے لیئــے
آپ کــے آلــہ کــو متاثــر کرنــا بہــت مشــکل ہــو جــاۓ گا-

آپ کا کریڈٹ کارڈ

آپ باقاعدگــی ســے اپنــے کریــڈٹ کارڈ کــی اســٹیٹمنٹس کا جائــزہ لیتــے رہیــں تاکــہ آپ کــو کســی بھــی مشــکوک رسگرمــی کا پتــہ چلتــا رہــے خصوصـاً اس وقــت جــب آپ نــے
کافــی ســاری آن الئــن خریــداری کــی ہــو یــا کســی نئــی ویــب ســائٹ ســے خریــداری کــی ہــو -کچــھ کریــڈٹ کارڈ آپریٹــرز آپ کا کارڈ اســتعامل ہونــے کــی صــورت میــں یــا

نومرب OUCH! ٢٠١۷
محفــو ظ طر یقــے ســے آن ال ئــن خر یــد ار ی کر نــا
ایــک مخصــوص رقــم ســے زیــادہ اســتعامل ہونــے کــی صــورت میــں آپ کــو ای میــل یــا ٹیکســٹ میســج کــے ذریعــے مطلــع کرنــے کــی ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں -ایــک اور
اختیــار یــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کســی ایــک کریــڈٹ کارڈ کــو رصف آن الئــن خریــداری کــے لیئــے اســتعامل کریــں -اس طــرح اگــر اس کارڈ کــے ذریعــے کوئــی غلــط رسگرمــی
ہــو بھــی جاتــی ہــے تــو آپ اس کارڈ کــو دورسی کســی بھــی ادائگــی پــر اثــر انــداز ہــوۓ بغیــر بــا آســانی تبدیــل کــر ســکتے ہیــں -اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ کوئــی فــراڈ ہــو
گیــا ہــے تــو آپ اپنــی کریــڈٹ کارڈ کمپنــی کــو فــورا ً کال کریــں -یــہ ایــک بــڑی وجــہ ہــے کــہ آپ کــو آن الئــن خریــداری کــے لیئــے کریــڈٹ کارڈز اســتعامل کرنــے چاہیــۓ
اور جتنــا ممکــن ہــو ڈیبیــٹ کارڈ ســے اجتنــاب کرنــا چاہیــۓ -ڈیبیــٹ کارڈز ســیدھا آپ کــے بینــک اکاؤنــٹ ســے پیســے نکالتــے ہیــں -اگــر کوئــی فــراڈ ہــو جــاۓ تــو آپ کــو
اپنــے پیســے ملنــا بہــت مشــکل ہــو جاتــا ہــے -آخــر میــں یــہ کــہ آپ ان کریــڈٹ کارڈز کــو اســتعامل پــر غــور کریــں جــو ہــر آن الئــن خریــداری یــا گفــت کارڈ کــے اســتعامل
پــر ایــک منفــرد منــر جــاری کرتــے ہیــں یــا پھــر آپ کســی مشــہور پیمینــٹ رسوس کا اســتعامل کریــں جیســے کــہ پےپــال ( ،)PayPalجســے آپ کــے کریــڈٹ کارڈ منــر کــو آپ
کــے وینــڈر کــو دکھانــے کــی رضورت نہیــں پڑتــی ہــے-

مزید جانیئے

ج�ــے وســائل کــو سبســکرائب کـ ن
چ�یــں سـ ت
ـر� یک تجویــز دیــں تاکــہ وہ ا پ�ـےن طــور پــر ی ز
ـیکھ� رہـ یـں -یــہ
آخــری بــات یــہ کــہ آپ لوگــوں کــو ! OUCHنیــوز لیـ ٹـر ی
 securingthehuman.sans.org/ouch/archivesپآ -ے ـ �ہ اــتوہ عئاــش یںــم ںوــنابز  ٢٠نے ـ �یہم رــہ ٹرــیل زوــین کــے ذریعــے ســائن اپ کــر ســکتے ہیــں-

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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