اکتوبر OUCH! ٢٠١٨

متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

ای میل کی غلطیاں اور ان سے کس طرح بچنا چاہیۓ
جائزہ

ای میــل ہمــاری ذاتــی اور پیشــہ ورانــہ دونــوں زندگیــوں میــں مواصــات کــے بنیــادی طریقــوں میــں ســے ایــک ہــے ،تاہــم اکثــر ہــم ای میــل اســتعمال کرتــے ہــوۓ
خــود ہــی اپنــے بــد تریــن دشــمن بــن جاتــے ہیــں -لوگــوں کــی جانــب ســے چــار ســب ســے عــام غلطیــاں اور ان ســے بچــاؤ کــی تدابیــر نیچــے بیــان کــی گئــی ہیــں-

آٹوکمپلیٹ ()Auto-Complete

آٹوکمپلیــٹ زیــادہ تــر ای میــل کالئنٹــس کــی ســب ســے عــام خصوصیــت ہــے -آپ جیســے ہــی ای میــل کرنــے کــے لیئــے کســی شــخص کا نــام لکھنــا شــروع
کرتــے ہیــں ،آپ کا ای میــل ســافٹ ویئــر ویســے ہــی آپ کــے لیئــے اس شــخص کا ای میــل ایڈریــس خــودکار طــور پــر منتخــب کــر دیتــا ہــے -اس طــرح آپ
کــو اپنــے تمــام روابــط کا ای میــل ایڈریــس یــاد نہیــں رکھنــا پڑتــا ہــے ،آپ کــو صــرف ان کا نــام یــاد ہونــا چاہیــۓ -مســئلہ اس وقــت ہوتــا ہــے جــب ایــک ســے

زیــادہ لوگــوں کــے نــام ایــک جیســے ہوتــے ہیــں ،اس صــورت حــال میــں آٹوکمپلیــٹ کــے لیئــے غلــط ای میــل ایڈریــس منتخــب کرنــا بہــت آســان ہــو جاتــا
ہــے -مثــال کــے طــور پــر آپ ایــک بہــت ہــی ح ّســاس ای میــل «جینیــٹ رابرٹــس» کــو بھیجنــا چاہتــے ہیــں جــو کــہ آپ کــے ســاتھ اکاؤنٹــس کــے شــعبے میــں
کام کرتــی ہیــں لیکــن آٹوکمپلیــٹ ان کــے بجــاۓ «جینــس راڈریگیــز» کا انتخــاب کرتــا ہــے جــو کــہ آپ کــے بچــوں کــی فٹبــال کــی کــوچ ہیــں -نتجتـا ً آپ اپنــے
کام ســے متعلــق ح ّســاس ای میــل ایــک ایســے شــخص کــو بھیــج دیتــے ہیــں جســے آپ صحیــح ســے جانتــے بھــی نہیــں ہیــں -اس لیئــے آپ ہمیشــہ کســی بھــی
ح ّســاس ای میــل کــو بھیجنــے ســے پہلــے نــام اور ای میــل ایڈریــس کا بغــور جائــزہ لیــں اور اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ وہ درســت ہیــں-

ریپالئی-آل ()Reply-All

ای میــل میــں ٹــو ( )Toکــے عــاوہ آپ کــے پــاس ســی ســی ( ) CCکا اختیــار بھــی موجــود ہوتــا ہــے »: CC« -ســے مــراد «کاربــن کاپــی» ہےجــس کــے
ذریعــے آپ مزیــد لوگــوں کــو اس ای میــل کــے ذریعــے باخبــر رکــھ ســکتے ہیــں -جــب کوئــی آپ کــو ای میــل بھیجتــا ہــے اور اس میــں کچــھ لــوگ CC
ہــوۓ ہوتــے ہیــں تــو آپ کــو جــواب دیتــے وقــت اس بــات کا فیصلــہ کرنــا ہوتــا ہــے کــہ آیــا آپ صــرف ای میــل بھیجنــے والــے کــو جــواب دے رہــے ہیــں یــا
اس ای میــل میــں موجــود تمــام لوگــوں کــو جــواب دے رہــے ہیــں -اگــر آپ کســی ح ّســاس معلومــات کا اشــتراک کرنــے جــا رہــے ہیــں تــو شــاید آپ صــرف
ای میــل بھیجنــے والــے کــو اس کا جــواب دینــا چاہیــں گــے -تاہــم آپ « ریپالئــی» کرتــے وقــت محتــاط رہیــں کیونکــہ آپ غلطــی ســے « ریپالئــی-آل»
( )Reply-Allپــر کلــک کــر ســکتے ہیــں جــس کا مطلــب ہــے کــہ آپ اس ای میــل میــں موجــود تمــام افــراد کــو جــواب دے رہــے ہیــں -ایــک بــار پھــر آپ
کســی بھــی ح ّســاس ای میــل کا جــواب دینــے ســے پہلــے اس بــات کــی دوبــارہ جانــچ کــر لیــں کــہ آپ کســے ای میــل بھیــج رہــے ہیــں-
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جذباتی ای میل

آپ کبھــی بھــی اس وقــت ای میــل نہیــں کریــں جــب آپ جذباتــی طــور پــر پریشــان ہــوں کیونکــہ یــہ ای میــل آپ کــو مســتقبل میــں نقصــان پہنچــا ســکتی ہــے اور
شــاید اس کــی وجــہ ســے آپ کــی نوکــری چلــی جــاۓ یــا دوســتی خــراب ہــو جــاۓ -اس کــے بجائــے آپ تھــوڑا صبــر اور تح ّمــل کا مظاہــرہ کریــں اور اپنــے
خیــاالت کــو ّ
منظــم کریــں -اگــر آپ کــو اپنــے دل کــی بھــڑاس نکالنــی ہــے تــو آپ ایــک نئــی ای میــل کھولیــں (اور اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ ٹــو (To
) والــے خانــے میــں کوئــی نــام یــا ای میــل ایڈریــس نہیــں لکھــا ہــوا ہــے) اور جــو دل میــں آۓ لکــھ دیــں -پھــر آپ اٹھیــں اور اپنــے کمپیوٹــر ســے دور چلــے
جائیــں ،تھــوڑی چہــل قدمــی کــر لیــں یــا اپنــے لیــۓ ایــک کــپ چــاۓ یــا کافــی بنــا لیــں -جــب آپ واپــس آئیــں تــو اس ای میــل کــو ڈیلیــٹ کــر دیــں اور اســے پھــر
ســے لکھیــں یــا بہتــر ہــو گا کــہ آپ اس شــخص ســے فــون کــے ذریعــے بــات کریــں یــا اگــر ممکــن ہــو تــو آمنــے ســامنے بــات کریــں -ای میــل کــے ذریعــے
لوگــوں کــو آپ کــے لــب و لہجــے یــا ارادے کا انــدازہ لگانــا مشــکل ہوتــا ہــے اس لیئــے بذریعــہ فــون یــا ان ســے خــود مــل کــر بــات کرنــا زیــادہ مناســب ہــے -یــاد
رکھیــں کــہ مــزاح (خصوصـا ً خشــک مــزاح) ،کــی جذباتــی ایمیلــز میــں ہمیشــہ صحیــح ســے تشــریح نہیــں ہــو ســکتی ہــے اس لیئــے ہــو ســکتا ہــے کــہ لــوگ آپ
کــے پیغــام کا کوئــی اور ہــی مطلــب ســمجھیں-

پرائیویسی

آخــری بــات یــہ کــہ ای میــل میــں کچــھ پرائیویســی ســے متعلــق تح ّفــظ بھــی موجــود ہوتــے ہیــں -جــس کــے پــاس بھــی ان تــک رســائی ہوگــی وہ آپ کــی ای میــل
پــڑھ ســکتا ہــے ،بالــکل پوســٹ کارڈ کــی طــرح جســے آپ ای میــل کــے ذریعــے بھیجتــے ہیــں -آپ کــی ای میــل بــا آســانی دوســروں کــو بھیجــی (فــارورڈ) جــا
ســکتی ہــے ،عوامــی فورمــز پــر شــائع کــی جــا ســکتی ہــے ،کــورٹ کــے حکــم پــر جــاری کــی جــا ســکتی ہــے یــا کســی ســرور کــے ہیــک ہونــے پــر تقســیم
کــی جــا ســکتی ہــے -اگــر آپ کــو کســی ســے صحیــح معنــوں میــں کوئــی نجــی بــات کرنــی ہــے تــو آپ انہیــں فــون کــے ذریعــے کال کریــں -یہــاں یــہ بــات
یــاد رکھنــا اہــم ہــے کــہ کئــی ممالــک میــں ای میــل عدالــت میــں ثبــوت کــے طــور پــر بھــی اســتعمال ہــو ســکتی ہــے -آخــری بــات یــہ کــہ اگــر آپ اپنــے دفتــر
کــے کمپیوٹــر کــے ذریعــے ای میــل بھیــج رہــے ہیــں تــو یــاد رکھیــں کــہ آپ کــے آجــر کــے پــاس آپ کــی ای میــل کــی نگرانــی کرنــے اور اســے پڑھنــے
کــے اختیــارات موجــود ہیــں کیونکــہ آپ دفتــر کــے وســائل اســتعمال کــر رہــے 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۔

مہامن ُمدیر

کیتــھ پــام گــرن ایــک ســکیورٹی ماہــر ہیــں اور اپنــے پــاس ســکیورٹی کــی صنعــت کا تیــس ســالوں کا تجربــہ رکھتــے ہیــں-

وہ  NetIP, Incکــے ســی ای او اور  SANSکــے پانــچ روزہ کــورس “ SEC301انٹروڈکش��ن ٹ��و س��ائبر س��کیورٹی”
کــے مصنــف ہیــں- https://sans.org/sec301 -

وسائل:

				
ِفشنگ کو روکیں:
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اپنی ای میل کی آٹو-کمپلیٹ فہرست کو منظّم کریں:
Mac Windows
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