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متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

فون کال کے ذریعے دھوکہ دہی اور حملے کرنا
جائزہ

جــب آپ ســائبر مجرمــان کــے بــارے میــں ســوچتے ہیــں تــو آپ کــے ذہــن میــں شــاید ایــک ایســے شــیطانی دمــاغ کا خیــال آتــا ہــے جــو کمپیوٹــر کــے پیچھــے بیٹــھ کــر
انٹرنیــٹ پــر بہــت نفیــس قســم کــے حملــے کرتــا ہــے -حاالنکــہ آج کل کــے ســائبر مجرمــان اپنــے شــکار کــو ہــدف بنانــے کــے لیئــے ای میــل یــا انســٹینٹ میســیجنگ
جیســی ٹیکنالوجیــز اســتعمال کرتــے ہیــں لیکــن اس کــے عــاوہ وہ اس مقصــد کــے لیئــے فــون کا بھــی اســتعمال کرتــے ہیــں -فــون اســتعمال کرنــے کــے دو فائــدے
ہیــں -پہــا یــہ کــہ ای میــل کــے برعکــس اس وقــت بہــت ہــی کــم ســکیورٹی ٹیکنالوجیــز موجــود ہیــں جــو کــہ فــون کالــز کــی نگرانــی کــے ذریعــے کســی حملــے کــی
شــناخت کــر ســکتی ہیــں اور اســے روک ســکتی ہیــں -دوســرا یــہ کــہ مجرمــان کــے لیئــے فــون کــے ذریعــے اپنــے جذبــات کا اظہــار کرنــا اور اپنــے ہــدف کــو شــکار
کرنــا کافــی آســان ہوتــا ہــے -آئیــں ہــم ان حملــوں کــو شــناخت کرنــے اور انہیــں روکنــے کــے بــارے میــں ســیکھتے ہیــں-

فون کال کے ذریعے حملے کیسے ہوتے ہیں؟

ســب ســے پہلــے آپ کــو یــہ بــات ســمجھنی ہــو گــی کــہ یــہ حملــہ آور آخــر کــس چیــز کــے پیچھــے ہیــں -اکثــر وہ آپ کــے پیســوں ،معلومــات یــا آپ کــے کمپیوٹــر
تــک رســائی (یــا تینــوں) کــے پیچھــے پــڑے ہوتــے ہیــں -وہ دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ ســے اپنــی مرضــی کــے اقدامــات اٹھواتــے ہیــں -مجرمــان دنیــا بھــر میــں
لوگــوں کــو کال کــر کــے ایســی صــورت حــال بیــان کرتــے ہیــں اور شــدید عجلــت کا احســاس دالتــے ہیــں کــہ اگــر کال موصــول کرنــے والــے نــے ان کــے کہــے ہــوۓ
اقدامــات نــہ اٹھــاۓ تــو وہ نقصــان اٹھــاۓ گا -ان کا مقصــد آپ کــو اتنــا ڈرا دینــا ہــے کــہ آپ پریشــان ہــو کــر ســوچے ســمجھے بغیــر کوئــی غلطــی کــر بیٹھیــں -کچــھ
بہــت عــام مثالیــں مندرجــہ ذیــل بیــان کــی گئــی ہیــں:
کال کرنــے واال آپ کــو کہتــا ہــے کــہ وہ حکومــت کــے ٹیکــس وصــول کرنــے والــے ادارے ســے ہــے اور آپ کــو یــہ کہتــا ہــے کــہ آپ نــے اپنــا ٹیکــس
جمــع نہیــں کروایــا ہــے -وہ آپ کــو مزیــد یــہ کہــہ کــر ڈراتــے ہیــں کــہ اگــر آپ نــے ٹیکــس فــوراً جمــع نہیــں کروایــا تــو آپ کــو جیــل جانــا پــڑے گا -اس کــے
بعــد وہ آپ پــر دبــاؤ ڈالتــے ہیــں کــہ آپ فــون پــر کریــڈٹ کارڈ کــے ذریعــے اپنــے ٹیکــس جمــع کروائیــں -یــہ دھوکــہ دہــی کا ایــک طریقــہ ہــے -کئــی ٹیکــس
وصــول کرنــے والــے ڈیپارٹمنٹــس بشــمول ‹آئ آر ایــس› ،لوگــوں کــو کبھــی بھــی ای میــل یــا کال نہیــں کرتــے ہیــں بلکــہ تمــام باضابطــہ اطالعــات ڈاک کــے
ذریعــے بھیجــی جاتــی ہیــں-
کال کرنــے واال آپ ســے مائیکروســافٹ ٹیــک ســپورٹ کا نمائنــدہ بــن کــر بــات کرتــا ہــے اور آپ کــو بتاتــا ہــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر کســی وائــرس ســے متاثــر
ہــو گیــا ہــے -ایــک بــار جــب وہ آپ کــو اس بــات پــر قائــل کــر دے کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہــو چــکا ہــے تــو پھــر وہ آپ پــر دبــاؤ ڈالتــا ہــے کــہ آپ اس کا
ســافٹ ویئــر خریدیــں یــا اســے اپنــے کمپیوٹــر تــک رســائی فراہــم کریــں -مائیکروســافٹ آپ کــو کبھــی بھــی گھــر پــر کال نہیــں کــرے گا-
آپ کــو خــودکار وائــس میــل پــر پیغــام موصــول ہوتــا ہــے کــہ آپ کا بینــک اکاؤنــٹ منســوخ کــر دیــا گیــا ہــے اور یــہ کــہ آپ کــو اســے واپــس فعــال کروانــے
کــے لیئــے ایــک نمبــر پــر کال کرنــی پــڑے گــی -جــب آپ اس نمبــر پــر کال کرتــے ہیــں تــو آپ ســے خــودکار سســٹم کــے ذریعــے آپ کــی شــناخت معلــوم
کــی جاتــی ہــے اور آپ ســے کئــی ذاتــی ســواالت پوچھــے جاتــے ہیــں -حقیقــت میــں یــہ آپ کا بینــک نہیــں ہوتــا ہــے ،یــہ صــرف ایــک ریکارڈنــگ ہوتــی ہــے
جــس کا مقصــد آپ کــی معلومــات چــرا کــر آپ کــی شــناخت کــو دھوکــہ دہــی کــے لیئــے اســتعمال کرنــا ہــے-

www.sans.org/security-awareness

اپنی حفاظت کرنا

فون کالز کے حملوں کے خالف سب سے بہترین دفاع آپ خود ہیں -آپ مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:
جــب کبھــی آپ کــو کوئــی کال کــر کــے شــدید عجلــت کا احســاس دال رہــا ہــو ،یــا کســی کام کــے کرنــے کــے لیــۓ شــدید دبــاؤ ڈال رہــا ہــو تــو آپ بہــت محتــاط
ہــو جائیــں -کال شــروع میــں چاہــے صحیــح لــگ رہــی ہــو لیکــن آہســتہ آہســتہ وہ عجیــب لگنــے لگتــی ہــے -اس موقــع پــر آپ کــو رک کــر کال کرنــے والــے
کــو «نہیــں» کہــہ دینــا چاہیــۓ-
اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ فــون کال کوئــی حملــہ ہــے تــو آپ فــون بنــد کــر دیــں -اگــر آپ یــہ جاننــا چاہتــے ہیــں کــہ فــون کال صحیــح ہــے تــو آپ کال کرنــے
والــے کــی تنظیــم (جیســے کــہ آپ کا بینــک) کــی ویــب ســائٹ پــر جائیــں اور ان کــے کســٹمر ســپورٹ کــے نمبــر کــے ذریعــے خــود کال کــر کــے بــات
کریــں -اس طــرح آپ کــو یــہ پتــہ چــل جــاۓ گا کــہ آپ حقیقــی تنظیــم ســے بــات کــر رہــے ہیــں یــا نہیــں-
آپ کالــر آئــی ڈی پــر کبھــی بھــی بھروســہ نہیــں کریــں -بــرے لــوگ اکثــر کال کرنــے والــے نمبــر کــو چھپــا کــر ایســے نمبــر ســے تبدیــل کــر دیتــے ہیــں
کــہ ایســا لگــے کــہ وہ کســی اصــل تنظیــم کــی جانــب ســے آئــی ہــے یــا پھــر اس میــں وہــی ایریــا کــوڈ اســتعمال ہــوا ہوتــا ہــے جــو کــہ آپ کــے فــون نمبــر کا
ہوتــا ہــے-
آپ کبھــی بھــی کســی بھــی کالــر کــو اپنــے کمپیوٹــر کا عارضــی طــور پــر کنٹــرول ســنبھالنے نہیــں دیــں یــا کســی کــے دھوکــے میــں آ کــر ســافٹ ویئــر ڈاؤن
لــوڈ نہیــں کریــں -بــرے لــوگ ان طریقــوں کــو اســتعمال کــر کــے آپ کــے کمپیوٹــر کــو متاثــر کــر ســکتے ہیــں-
اگــر فــون کال کســی ایســے شــخص کــی جانــب ســے آ رہــی ہــے جســے آپ ذاتــی طــور پــر نہیــں جانتــے ہیــں تــو اس کال کــو آپ ســیدھا وائــس میــل کــی
جانــب منتقــل کــر دیــں -اس طــرح آپ نامعلــوم کالــز کا اپنــے وقــت کــے مطابــق جائــزہ لــے ســکتے ہیــں -بہــت ســارے فونــز میــں «ڈو نــاٹ ڈســٹرب» کــی
خصوصیــت موجــود ہوتــی ہــے ،بہتــر ہــے کــہ آپ اســے ڈیفالــٹ کــے طــور پــر فعــال کــر دیــں-

فون کے ذریعے دھوکہ دہی اور حملے بڑھتے جا رہے ہیں -ان حملوں کی تشخیص کرنے اور ان سے تح ّفظ کا سب سے بہترین ذریعہ آپ خود ہیں-

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

جیــن فاکــس ‹آل کــؤورڈ› میــں ســینئر ســکیورٹی کنســلٹنٹ کــے طــور پــر ســکیورٹی ســے متعلــق آگاہــی ،سوشــل انجینئرنــگ

اور رســک ایسســمینٹ کــی خدمــات ســرانجام دیتــی ہیــں -آپ ٹوئیٹــر پــر جیــن تــک  @j_foxکــے ذریعــے رســائی حاصــل کــر
ســکتے ہیــں-

وسائل:

شناخت ،پرائیویسی اور آن الئن سکیورٹی سے متعلق صارفین کی معلومات:

https://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity-online-security
https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt
		
فون کے ذریعے دھوکہ دہی کو رپورٹ کریں (امریکہ میں):
https://www.sans.org/u/Fi5
						
سوشل انجینرئنگ:
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