فروری OUCH! ٢٠١٨

متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

اپنے موبائل آالت کو محفوظ بنانا
جائزہ

آپ کــے موبائــل آالت دوســتوں ســے مواصــات ،خریــداری یــا آن الئــن بینکنــگ ،فلــم دیکھنــے ،گیمــز کھیلنــے اور کافــی ســاری دوســری ســرگرمیاں ســرانجام دینــے
صــہ بــن گئــے ہیــں ،آپ مندرجــہ ذیــل آســان اقدامــات
کا ایــک آســان اور زبردســت ذریعــہ فراہــم کرتــے ہیــں -آپ کــے آالت چونکــہ آپ کــی زندگــی کا بہــت اہــم ح ّ
کــے ذریعــے اپنــے آالت کــی حفاظــت کــر ســکتے ہیــں اور انہیــں محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں-

اپنے آالت کو محفوظ بنانا

آپ کــے لیئــے یــہ بــات شــاید حیــران کــن ہــو کــہ آپ کــے موبائــل آالت کــو ســب ســے بــڑا خطــرہ ہیکــرز ســے نہیــں بلکــہ آپ ســے ہــے -آپ کا اپنــے موبائــل آلــہ
کــو کہیــں بھولنــے یــا اس کــے گــم ہونــے کا امــکان اس کــے ہیــک ہونــے ســے کہیــں زیــادہ ہــے -ســب ســے پہلــی چیــز اپنــے آلــہ کــو محفــوظ رکھنــے کــے لیئــے
جــو آپ کــر ســکتے ہیــں وہ اســکرین پــر خــودکار الکنــگ کــو ف ّعــال کرنــا ہــے ،جــو کــہ اســکرین الک بھــی کہالتــا ہــے -اس کا مطلــب ہــے کــہ ہــر دفعــہ اپنــے موبائــل
آلــہ کــو اســتعمال کرنــے ســے پہلــے آپ کــو اســے کســی مضبــوط پــاس کــوڈ یــا فنگــر پرنــٹ کــے ذریعــے اَن الک کرنــا پــڑے گا -یــہ اس بــات کــو یقینــی بناتــا ہــے
کــہ اگــر آپ کا آلــہ گــم ہــو جاتــا ہــے یــا چــوری ہــو جاتــا ہــے تــو کوئــی اور اس میــں موجــود معلومــات تــک رســائی حاصــل نہیــں کــر ســکتا ہــے -اس کــے عــاوہ
آپ مُندرجــہ ذیــل مزیــد اقدامــات کــے ذریعــے اپنــے آالت کــو محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں:

اپڈیٹ

آپ اپنــے آالت میــں خــودکار اپڈیــٹ کــو ف ّعــال کــر دیــں تاکــہ ان میــں ہمیشــہ تــازہ تریــن آپریٹنــگ سســٹم اور ایپلیکیشــنز کا ورژن چــل رہــا ہــو -حملــہ آور
ہمیشــہ ســافٹ ویئــر میــں کمزوریــوں کــی تــاش میــں ہوتــے ہیــں اور وینــڈرز مسلســل انہیــں صحیــح کرنــے کــے لیئــے نئــی اپڈیٹــس اور پیچــز جــاری کــر
رہــے ہوتــے ہیــں -تــازہ تریــن موبائــل ایپلیکیشــنز اور آپریٹنــگ سســٹم چالنــے ســے آپ کســی کــے لیئــے بھــی اپنــے آالت کــو ہیــک کرنــا بہــت مشــکل
بنــا دیتــے ہیــں-

ٹریکنگ

آپ اپنــے موبائــل آلــہ میــں کوئــی ایســا ســافٹ ویئــر انســٹال کــر دیــں یــا ف ّعــال کریــں جــس کــے ذریعــے آپ اس کــی دور بیٹــھ کــر انٹرنیــٹ کــے ذریعــے
نگرانــی کــر ســکیں -اس طــرح اگــر آپ کا آلــہ گــم یــا چــوری ہــو جاتــا ہــے تــو آپ اس ســے انٹرنیــٹ کــے ذریعــے منســلک ہــو کــر اس کــے مقــام کا تع ّیــن
کــر ســکتے ہیــں یــا بدتریــن صورتحــال میــں آپ دور بیٹــھ کــر اپنــی تمــام معلومــات اس آلــہ ســے حــذف کــر ســکتے ہیــں-

قابل اعتامد ایپلیکیشنز

آپ صــرف ان ایپلیکیشــنز کــو ڈاؤن لــوڈ کریــں جــن کــی آپ کــو ضــرورت ہــے اور صــرف قابــل بھروســہ ذرائــع ســے انہیــں ڈاؤن لــوڈ کریــںiPads -
یــا  iPhonesکــے لیئــے آپ ایپــل کــے اپــپ اســٹور ســے ایپلیکیشــنز ڈاؤن لــوڈ کریــں -اینڈرائــڈ ایپلیکیشــنز کــو آپ گــوگل پلــے ســے ڈاؤنلــوڈ کریــں اور

ایمیــزون ٹیبلیٹــس اســٹک کــے لیئــے ایمیــزون اپــپ اســٹور کا اســتعمال کریــں -آپ دوســری ویــب ســائٹس ســے بھــی ایپلیکیشــنز ڈاؤن لــوڈ کــر ســکتے ہیــں
لیکــن چونکــہ ان ویــب ســائٹس کــی جانــچ پڑتــال نہیــں ہوئــی ہوتــی ہــے اس لیئــے اس بــات کا قــوی امــکان ہــے کــہ یــہ متاثــرہ ہــوں -اس کــے عــاوہ آپ
کســی بھــی ایپلیکیشــن کــو ڈاؤن لــوڈ کرنــے ســے پہلــے اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ اس ایپلیکیشــن کــے بہــت ســارے مثبــت جائــزے موجــود

www.sans.org/security-awareness

ہیــں اور وینــڈر اســے باقاعدگــی ســے اپڈیــٹ کرتــا رہتــا ہــے -آپ ایســی ایپلیکیشــنز جــو کــہ بالــکل نئــی ہــوں یــا جــن کــے جائــزے بہــت کــم موجــود ہــوں
یــا جنہیــں وینــڈر شــاید ہــی کبھــی اپڈیــٹ کرتــے ہــوں ،ســے دور رہیــں -اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ نــے ایپلیکیشــن کہــاں ســے ڈاؤن لــوڈ کــی ہــے،
اگــر آپ کــو اس کــی مزیــد ضــرورت نہیــں ہــے یــا آپ اســے ف ّعــال طــور پــر اســتعمال نہیــں کــر رہــے ہیــں تــو ہمــارا مشــوره ہــے کــہ آپ اس ایپلیکیشــن
کــو اس آلــہ ســے حــذف (ڈیلیــٹ) کــر دیــں-

پرائیویسی اختیارات

نئــی ایپلیکیشــن انســٹال کرتــے وقــت آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے ان کــے پرائیویســی اختیــارات کا جائــزہ لــے لیــا ہــے -مثــال کــے طــور پــر
آپ کــی ڈاؤن لــوڈ کــی گئــی ایپلیکیشــن کــو کیــا آپ کــے دوســتوں اور باقــی تمــام روابــط کــی معلومــات تــک رســائی کــی ضــرورت ہــے بھــی یــا نہیــں؟ ہمــارا
یــہ بھــی مشــوره ہــے کــہ آپ اپنــے مقــام کــی ٹریکنــگ کــو مک ّمــل طــور پــر غیــر ف ّعــال کــر دیــں اور پھــر صــرف ان ایپلیکیشــنز کــے لیئــے ف ّعــال کریــں
جــن کــو آپ کــے خیــال میــں اس کــی ضــرورت ہــے -اگــر آپ کســی ایپلیکیشــن میــں مطلــوب اجــازت ســے غیــر آرامــدہ محســوس کــر رہــے ہیــں تــو آپ
کوئــی ایســی دوســری ایپلیکیشــن تــاش کریــں جــو آپ کــی ضروریــات کــے عیــن مطابــق ہــو -اس کــے عــاوہ آپ ہــر تھــوڑے عرصــے بعــد ایپلیکیشــن
کــو مطلــوب اجــازت کــی جانــچ کرتــے رہیــں یــہ دیکھنــے کــے لیئــے کــہ کہیــں وہ تبدیــل تــو نہیــں ہــو گئــی ہیــں-

بیک اپس

آپ اپنــی معلومــات کا ہمیشــہ بیــک اپ لیتــے رہیــں -موبائــل آالت میــں زیــادہ تــر آپ کــی معلومــات اکثــر خــود کار طــور پــر بیــک اپ ہوتــی رہتــی ہیــں،
جیســے کــہ آپ کــی تصاویــر یــا پیغامــات (میســیجز) -تاہــم بیــک اپــس آپ کــی کنفیگریشــنز اور ایپلیکیشــن اور آلــہ کــی دوســری معلومــات بھــی ذخیــرہ
کرتــے ہیــں جــس کــی وجــہ ســے آلــہ گــم ہونــے یــا کســی نئــے آلــہ میــں منتقــل ہونــے کــی صــورت میــں آپ کــے لیئــے معلومــات کــو بحــال (ریکــؤر)
کرنــا بہــت آســان ہــو جاتــا ہــے-

دفرت

دفتــر میــں آپ زیــادہ محتــاط رہیــں اور کبھــی بھــی کســی ح ّســاس معلومــات کــی تصویــر یــا ویڈیــو نــہ بنائیــں جیســے کــہ کســی وائــٹ بــورڈ یــا کمپیوٹــر
اســکرین کــی تصویــر-
آپ کــے موبائــل آالت ایــک ایســا طاقتــور آلــہ ہیــں جســے ہــم چاہتــے ہیــں کــہ آپ اســتعمال کریــں اور لطــف انــدوز ہــوں -آپ اوپــر بیــان کئــے گئــے آســان اقدامــات
کــو اپنــا کــر اپنــے آپ اور اپنــے آالت کــو لمبــے عرصــے تــک محفــوظ رکــھ ســکتے ہیــں-

اردو ایڈیشن
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اجــازت ہوتــی ہــے۔ آپ اس نیــوز لیٹــر کــو تقســیم ســکتے ہیــں اگــر آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس میــں کوئــی تبدیلــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اســے تجارتــی مقاصــد کــے لئــے اســتعامل کریــں
۔ ترجمــے اور مزیــد معلومــات کــے لئــے www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletterپــر رابطــہ کریــں .ایڈیٹوریــل بــورڈWalt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy :
Click, Cheryl Conley۔ | ترجمــہ :شــعیب ہاشــمی
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