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متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

سوشل میڈیا بحفاظت استعامل کرنے کی بہرتین تجاویز
جائزہ

سوشــل میڈیــا ســائٹس جیســے کــہ اســنیپ چیــٹ ،فیــس بــک ،ٹوئیٹــر ،انســٹراگرام اور لنکــڈ ان بہــت زبردســت وســائل ہیــں جــو کــہ آپ کــو دنیــا بھــر کــے لوگــوں ســے
ملنــے ،بــات چیــت کرنــے اور چیــزوں کا اشــتراک کرنــے کــی ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں -تاہــم ان تمــام ســہولیات کــے ســاتھ کچــھ خطــرات بھــی الحــق ہیــں ،جــو
کــہ صــرف آپ کــی ذات تــک محــدود نہیــں ہیــں بلکــہ اس ســے آپ کا خانــدان ،آپ کــے دوســت اور آپ کا آجــر بھــی متاثــر ہــو ســکتا ہــے -اس نیــوز لیٹــر میــں ہــم
سوشــل میڈیــا کــے محفــوظ اور بحفاظــت اســتعمال ســے متعلــق اقدامــات پــر روشــنی ڈالیــں گــے-

پوسٹ کرنا

آپ کچــھ بھــی شــائع کرنــے ســے پہلــے اس کــے بــارے میــں ضــرور ســوچیں -آپ جــو کچــھ بھــی شــائع کریــں گــے ،ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ کبھــی نــہ
کبھــی عــام ہــو جــاۓ اور آپ کــی ســاکھ اور مســتقبل کــو متاثــر کــر دے جــس میــں آپ کــو کــون ســی نوکــری مــل ســکتی ہــے یــا آپ کــس اســکول میــں جــا
ســکتے ہیــں شــامل ہــے -اگــر آپ چاہتــے ہیــں کــہ آپ کا خانــدان یــا آپ کــے افســر اس پوســٹ کــو نہیــں دیکھیــں تــو آپ کــو اســے شــائع کرنــا ہــی نہیــں
چاہیــۓ -آپ اس بــات پــر بھــی دیہــان دیــں کــہ لــوگ آپ کــے بــارے میــں کیــا معلومــات شــائع کــر رہــے ہیــں -یــہ بھــی ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــو دوســروں
ســے کہــہ کــر اپنــے بــارے میــں شــائع کــی ہوئــی معلومــات کــو ہٹوانــا پــڑے-

پرائیویسی

تقریب ـا ً تمــام سوشــل میڈیــا ســائٹس میــں مضبــوط پرائیویســی اختیــارات موجــود ہوتــے ہیــں -جــب بھــی ممکــن ہــو ،آپ انہیــں ف ّعــال کــر دیــں -مثــال کــے
طــور پــر کیــا اس ســائٹ کــو آپ کــے مقــام کــو تع ّیــن کرنــے کــی ضــرورت ہــے بھــی یــا نہیــں؟ مزیــد یــہ کــہ پرائیویســی اختیــارات اکثــر تبدیــل ہــو ســکتے
ہیــں اور یــہ مبہــم بھــی ہــو ســکتے ہیــں -آپ انہیــں گاہــے بــہ گاہــے دیکھنــے کــی عــادت بنــا لیــں اور اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ وہ اســی طــرح کام
کــر رہــے ہیــں جــس طــرح آپ چاہتــے ہیــں-

پاس فریز

آپ اپنــے سوشــل میڈیــا اکاؤنــٹ کــو ایــک لمبــے اور منفــرد پــاس فریــز کــے ذریعــے محفــوظ بنائیــں -پــاس فریــز ایــک ایســا پــاس ورڈ ہوتــا ہــے جــو کئــی
الفــاظ ســے مــل کــر بنتــا ہــے اور اســے یــاد رکھنــا اور لکھنــا آســان ہوتــا ہــے لیکــن ســائبر مجرمــان کــے لیئــے اس کا انــدازہ لگانــا مشــکل ہوتــا ہــے-

اپنے اکاؤنٹ کو بند رکھیں

بہتــر ہــے کــہ آپ اپنــے تمــام اکاؤنٹــس پــر ٹــو فیکٹــر اوتھنٹیکیشــن کــو ف ّعــال کــر دیــں -اس طــرح آپ کــو اپنــے اکاؤنــٹ میــں الگ ان کرنــے کــے لیئــے
پــاس ورڈ کــے عــاوہ ایــک ایســے کــوڈ کــی بھــی ضــرورت ہوتــی ہــے جــو کــہ صــرف ایــک مرتبــہ کــے لیئــے کار آمــد ہوتــا ہــے -یــہ دراصــل اپنــے
اکاؤنــٹ کــو محفــوظ بنانــے کــے لیئــے بہــت آســان اور طاقتــور طریقــوں میــں ســے ایــک ہــے-

دھوکہ دہی

بــرے لــوگ آپ کــو ای میــل کــی طــرح سوشــل میڈیــا پیغامــات کــے ذریعــے بھــی بیوقــوف بنانــے کــی کوشــش کریــں گــے -مثــال کــے طــور پــر وہ دھوکــہ
دہــی کــے ذریعــے آپ ســے آپ کا پــاس ورڈ یــا کریــڈٹ کارڈ نمبــر نکلــوا ســکتے ہیــں -آپ کســی بھــی لنــک پــر کلــک کرنــے ســے پہلــے محتــاط رہیــں:

www.sans.org/security-awareness

اگــر آپ کــو اپنــے دوســت کــی جانــب ســے کوئــی ایســا پیغــام آۓ جــو کــہ عجیــب لــگ رہــا ہــو یــا ایســا لــگ رہــا ہــو کــہ وہ اس نــے نہیــں بھیجــا ہــے تــو
ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ کوئــی ســائبر مجــرم ہــو جــو آپ کا دوســت ہونــے کا دکھــاوا کــر رہــا ہــو-

رسوسز استعامل کرنے کی رشائط

آپ کــو کســی بھــی ویــب ســائٹ میــں اس کــے اســتعمال ســے متعلــق شــرائط کا پتــہ ہونــا چاہیــۓ کیوںکــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ جــو کچــھ بھــی اس ویــب
ســائٹ پــر شــائع کریــں یــا اپ لــوڈ کریــں وہ اس ویــب ســائٹ کــی ملکیــت بــن جــاۓ-

دفرت

اگــر آپ اپنــے دفتــر ســے متعلــق کچــھ بھــی شــائع کرنــا چاہتــے ہیــں تــو آپ پہلــے اپنــے ســپروائزر ســے معلــوم کریــں کــہ آیــا اســے عوامــی طــور پــر
شــائع کرنــا ٹھیــک ہــے یــا نہیــں-
ان تجاویــز پــر عمــل کــر کــے آپ اپنــے آن الئــن تجربــے کــو کافــی حــد تــک محفــوظ بنــا ســکتے ہیــں -سوشــل میڈیــا ســائٹس کــے محفــوظ اســتعمال یــا کســی غیــر
مجــاز ســرگرمی کــی اطــاع دینــے کــے لیئــے آپ اس سوشــل میڈیــا ســائٹ کــے ســکیورٹی ســے متعلــق صفحــے کا دورہ کریــں-

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۔

مہامن ُمدیر
جیســیکا بارکــر ســائبر ســکیورٹی میــں لوگــوں ســے متعلــق شــعبے کــی ســرکردہ رہنمــا ہیــں -وہ ریڈیکٹــڈ فــرم کــی شــریک بانــی
ہیــں جہــاں وہ دنیــا بھــر میــں موجــود کالئنٹــس کــو کنسلٹنســی خدمــات فراہــم کرتــی ہیــں -اس کــے عــاوہ وہ ایــک معــروف
خطیــب بھــی ہیــں -آپ ان تــک ٹوئیٹــر پــر  @drjessicabarkerکــے ذریعــے رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں-

وسائل:

					
پاس فریزیز:
				
ٹُواسٹیپ ویریفیکیشن:
		
آج کل کی آن النئ دنیا میں ب ّچوں کی حفاظت کرنا:
				
اپنے الگ اِن کو الک کرنا:

https://www.sans.org/u/B6E
https://www.sans.org/u/B6J
https://www.sans.org/u/B6O
https://www.lockdownyourlogin.org/
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