اپریل OUCH! ٢٠١٨

متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

ِفشنگ کو روکیں
جائزہ

ای میــل اور پیغــام رســانی کــی سروســز (جیســے کــہ اســکائپ ،ٹوئیٹــر یــا اســنیپ چیــٹ) ہمــاری مواصــات کــے بنیــادی طریقــوں میــں ســے ایــک ہیــں -ہــم نــہ صــرف
اپنــے کام کــے لیئــے ان ٹیکنالوجیــز کا ہــر روز اســتعمال کرتــے ہیــں بلکــہ اپنــے دوســتوں اور خانــدان ســے رابطــے میــں رہنــے کــے لیئــے بھــی اس کا اســتعمال
کرتــے ہیــں -چونکــہ دنیــا بھــر میــں کافــی ســارے لــوگ ان ٹیکنالوجیــز پــر انحصــار کرتــے ہیــں اس لیئــے یــہ ســائبر حملــہ آوروں کــے لیئــے بنیــادی طریقــوں میــں
ســے ایــک طریقــہ بــن گیــا ہــے -ان طریقــوں میــں ســے ایــک فِشــنگ کہالتــا ہــے -اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ گھــر میــں ہیــں یــا دفتــر میــں ،آپ کــو فِشــنگ کــے
بــارے میــں علــم ہونــا چاہیــۓ اور یــہ بھــی معلــوم ہونــا چاہیــۓ کــہ اس کــی شــناخت کــس طــرح کرنــی ہــے اور اس طــرح کــے حملــوں کــو کیســے روکنــا ہــے-

ِفشنگ کیا ہے؟

فِشــنگ ،حملــے کــی ایــک ایســی قســم ہــے جــس میــں ای میــل یــا پیغامــات کــی ســروس کــے اســتعمال کــے ذریعــے آپ کــو بیوقــوف بنانــے کــی کوشــش کــی جاتــی ہــے
جیســے کــہ کســی مضــر لنــک پــر کلــک کرنــا ،اپنــے پــاس ورڈ کا کســی ســے اشــتراک کرنــا یــا کســی متاثــرہ ای میــل اٹیچمنــٹ کــو کھولنــا -حملــہ آور ان پیغامــات کــو
ســچ ثابــت کرنــے کــے لیئــے بہــت محنــت کرتــے ہیــں اور ان کــی کوشــش ہوتــی ہــے کــہ وہ آپ کــو جذباتــی کــر دیــں ،آپ کــو عجلــت کا احســاس دالئیــں یــا آپ کــے
تج ّســس کــو بڑھائیــں -وہ اس پیغــام کــو ایســا بنــا کــے پیــش کرتــے ہیــں جیســے کــہ وہ کســی ایســی جگــہ ســے آیــا ہــے جســے آپ جانتــے ہیــں جیســے کــہ آپ کــے
دوســت کــی طــرف ســے یــا کســی ایســی قابــل بھروســہ کمپنــی کــی جانــب ســے جســے آپ اکثــر اســتعمال کرتــے ہیــں -یــہ بھــی ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ کســی بینــک کا
لوگــو ســاتھ لــگا کــر پیغــام بھیجیــں یــا وہ کوئــی جعلــی ای میــل ایڈریــس بھــی اســتعمال کــر ســکتے ہیــں تاکــہ ان کا پیغــام دیکھنــے میــں ســچ لگــے -حملــہ آور پھــر ان
پیغامــات کــو الکھــوں لوگــوں کــو بھیجتــے ہیــں -انہیــں یــہ نہیــں پتــہ ہوتــا ہــے کــہ کــون ان کا شــکار بنــے گا ،وہ صــرف یــہ جانتــے ہیــں کــہ وہ جتنــے زیــادہ لوگــوں
کــو پیغامــات بھیجیــں گــے اتنــے ہــی زیــادہ لــوگ ان کا شــکار بــن ســکتے ہیــں-

اپنی حفاظت کرنا

تقریبـا ً تمــام صورتــوں میــں ای میــل یــا کســی پیغــام کــو کھولنــا اور پڑھنــا ٹھیــک ہــے -فِشــنگ حملــے کــو کامیــاب بنانــے کــے لیئــے بــرے لــوگ یــہ چاہتــے ہیــں کــہ
وہ آپ ســے دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے کوئــی غلــط قــدم اٹھوائیــں -خــوش قســمتی ســے کچــھ ایســے اشــارے ہیــں جــن ســے پتــہ چــل جاتــا ہــے کــہ کوئــی پیغــام فِشــنگ
حملــہ ہــے یــا نہیــں -آپ مندرجــہ ذیــل مشــترکہ نشــانیاں مالحظــه فرمائیــں:
جــب کوئــی آپ کــو شــدید عجلــت کا احســاس دالۓ ،آپ ســے «فــوری طــور پــر کوئــی قــدم» اٹھانــے کا کہــے تاکــہ آپ کــے ســاتھ کچــھ بــرا نہیــں ہــو
جیســے کــہ آپ کــے کســی اکاؤنــٹ کا بنــد ہونــا یــا آپ کــو جیــل بھجوانــا -حملــہ آور کــی کوشــش ہوتــی ہــے کــہ وہ آپ ســے جلــد بــازی میــں کوئــی غلطــی
ســرزد کــروا دے-
کوئی آپ پر اپنی تنظیم سے متعلق پالیسیز اور کام کرنے کے طریقہ کار کو باالۓ طاق رکھنے کے لیئے آپ پر دباؤ ڈالے-
کوئــی آپ کــو شــدید تج ّســس کا احســاس دالۓ یــا کوئــی ایســی بــات بتــاۓ جــو ســچ نہیــں لــگ رہــی ہــو (جیســے کــہ آپ نــے الٹــری جیــت لــی ہــے جــو
کــہ ســچ نہیــں ہــے)-
عــام طریقــے ســے مخاطــب کرنــا جیســے «معــزز صــارف» -زیــادہ تــر تنظیمــوں یــا آپ کــے دوســتوں کــو ،جــو آپ ســے رابطــہ کرتــے ہیــں ،آپ کا نــام
پتــہ ہوتــا ہــے-

www.sans.org/security-awareness

جــب کوئــی آپ ســے بہــت ح ّســاس معلومــات مانــگ رہــا ہــو جیســے کــہ آپ کا کریــڈٹ کارڈ نمبــر یــا پــاس ورڈ یــا کوئــی اور ایســی معلومــات جــو کــہ
بھیجنــے والــے کــو پہلــے ســے معلــوم ہونــی چاہیــۓ ،تــو اس صورتحــال میــں آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ معلومــات مانگنــے واال وہــی شــخص ہــے
جــس کا وہ دعــوه کــر رہــا ہــے-
کوئــی پیغــام آپ ســے یــہ کہــہ رہــا ہــو کــہ وہ کســی ســرکاری تنظیــم کــی جانــب ســے بھیجــا گیــا ہــے لیکــن اس میــں گرائمــر کــی غلطیــاں ہــوں یــا ذاتــی ای
میــل ایڈریــس کا اســتعمال کیــا گیــا ہــو جیســے کــہ -@gmail.com
اگــر کوئــی پیغــام کســی ســرکاری ای میــل (جیســے کــہ آپ کــے اعلــی افســر) کــی جانــب ســے بھیجــا گیــا ہــے لیکــن ( oT-ylpeRجــواب) میــں کســی کا
ذاتــی ای میــل ایڈریــس لکھــا ہــوا ہــے-
آپ کــو اپنــے کســی جاننــے والــے کــی جانــب ســے کوئــی پیغــام موصــول ہوتــا ہــے لیکــن اس میــں جــو لــب و لہجــہ یــا الفــاظ اســتعمال کــے گئــے ہوتــے
ہیــں ان ســے یــہ نہیــں لگتــا کــہ وہ اس کــی جانــب ســے بھیجــا گیــا ہــے -اگــر آپ کــو شــک ہــو تــو بھیجنــے والــے کــو کال کــر کــے اس بــات کــی تصدیــق
کــر لیــں کــہ وہ اس نــے ہــی بھیجــا ہــے کیونکــہ ســائبر حملــہ آور کــے لیــۓ کوئــی ایســا پیغــام تخلیــق کرنــا بہــت آســان ہــے جــس ســے یــہ تأثــر جــاۓ کــہ
وہ آپ کــے کســی دوســت یــا آپ کــے دفتــر میــں ســاتھ کام کرنــے والــے کســی شــخص کــی جانــب ســے آیــا ہــے-
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
ٹونیــا ڈاڈلــی  ٢٠١١ســے ســکیورٹی ســے آگاہــی ســے متعلــق پروگرامــز بنــا رہــی ہیــں اور انہیــں کامیابــی ســے چــا رہــی ہیــں
جــن میــں انعــام یافتــہ فِشــنگ کــی تربیــت کا پروگــرام بھــی شــامل ہــے -آپ ان تــک www.linkedin.com/in/toniadudley

کــے ذریعــے رابطــہ کــر ســکتے ہیــں-
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