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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

کیا میں ہیک ہو چکا ہوں؟
جائزہ

آپ جتنــے بھــی محفــوظ کیــوں نــہ ہــو جائیــں ،یــہ بالــکل ایســا ہــی ہــے جیســے آپ گاڑی چــا رہــے ہیــں اور کبھــی نــہ کبھــی آپ کــو کوئــی حادثــہ پیــش آ جــاۓ گا-
مندرجــہ ذیــل کچــھ ایســے اشــارے بیــان کئــے گئــے ہیــں جــو اس بــات کــی نشــاندہی کریــں گــے کــہ آیــا آپ ہیــک ہــوۓ ہیــں یــا نہیــں اور اگــر ہــوۓ ہیــں تــو آپ کــو کیــا
اقدامــات اٹھانــے چاہیــۓ -جتنــی جلــدی آپ اس بــات کــی نشــاندہی کــر لیــں گــے کــہ کچــھ بــرا ہــوا ہــے ،اتنــا ہــی جلــدی آپ کــے لیئــے اس کا حــل نکالنــا آســان ہــو گا-

ہیک ہو جانے کی عالمات
آپ کا اینٹی-وائــرس پروگــرام الــرٹ بھیــج رہــا ہــے کــہ آپ کا سســٹم متاثــر ہــو چــکا ہــے -آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ کا اینٹــی وائــرس
ســافٹ ویئــر ہــی یــہ الــرٹ بھیــج رہــا ہــے ،نــہ کــہ کســی ویــب ســائٹ کا کوئــی پــاپ اپ ونــڈو ،جــو کــہ آپ کــو بیوقــوف بنــا کــر کســی نمبــر پــر کال کرنــے
یــا کوئــی چیــز انســٹال کرنــے کا کہتــا ہــے -آپ کــو یقیــن نہیــں آ رہــا ہــے؟ اس کا بہتریــن حــل یــہ ہــے کــہ آپ اپنــا اینٹــی وائــرس پروگــرام کھــول لیــں-
آپ کــے ســامنے ایــک پــاپ اپ ونــڈو آتــی ہــے جــو یــہ کہتــی ہــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر انکرپــٹ ہــو چــکا ہــے اور اگــر آپ کــو اپنــی فائلــز واپــس چاہیــۓ تــو
آپ کــو اس کا تــاوان ادا کرنــا پــڑے گا-
آپ کا براؤزر آپ کو ان ویب سائٹس پر لے جا رہا ہے جس پر آپ جانا نہیں چاہتے ہیں-
آپ کا کمپیوٹــر یــا ایپلیکیشــنز مسلســل کریــش ہــو رہــی ہیــں ،آپ کــے پــاس نامعلــوم ایپلیکیشــنز کــے آئیکنــز نظــر آ رہــے ہیــں یــا کچــھ عجیــب طــرح کــی
ونــڈوز نمــودار ہــو رہــی ہیــں-
آپ کا پاس ورڈ مزید کام نہیں کر رہا ہے حاالنکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ درست ہے-
آپ کے دوست آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں بہت ساری اسپیم ای میلز کیوں بھیج رہے ہیں حاالنکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نہیں بھیجی ہیں-
آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کچھ پیسے چارج ہو گئے ہیں یا آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکلے ہیں جو کہ آپ نے نہیں نکالے ہیں-

کیا کرنا چاہیۓ؟

اگــر آپ کــو گمــان ہــو کــہ آپ ہیــک ہــو چکــے ہیــں تــو آپ جتنــی جلــدی اقدامــات اٹھانــا شــروع کریــں گــے اتنــا اچھــا ہــو گا -اگــر ہیکنــگ آپ کــے دفتــر ســے متعلــق
ہــے تــو آپ مســئلے کــو خــود حــل کرنــے کــی کوشــش نہیــں کریــں بلکــہ اس کــی اطــاع فــوری طــور پــر متعلقــہ شــعبے کــو دیــں -اگــر آپ کا ذاتــی سســٹم یــا اکاؤنــٹ
ہیــک ہــو گیــا ہــے تــو آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات اٹھــا ســکتے ہیــں:
اپنــا پــاس ورڈ تبدیــل کــر دیــں :آپ نــہ صــرف اپنــے کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت بلکــہ اپنــے آن الئــن اکاؤنٹــس کــے پــاس ورڈ بھــی تبدیــل کــر دیــں -آپ ہیــک
شــدہ کمپیوٹــر اســتعمال کرتــے ہــوۓ اپنــے پــاس ورڈز تبدیــل نہیــں کریــں بلکــہ اس مقصــد کــے لیئــے ایســے مختلــف سســٹم کا انتخــاب کریــں جــو محفــوظ
ہــو -اگــر آپ کــے پــاس کافــی ســارے اکاؤنٹــس ہیــں تــو آپ ســب ســے اہــم اکاؤنٹــس ســے ابتــدا کریــں -اگــر آپ اپنــے تمــام پــاس ورڈذ کــو یــاد نہیــں رکــھ
ســکتے ہیــں تــو آپ پــاس ورڈ مینیجــر کا اســتعمال کریــں-

www.sans.org/security-awareness

مالیاتــی :اپنــے کریــڈٹ کارڈ یــا مالیاتــی اکاؤنٹــس میــں کســی قســم کــے مســئلے کــی صــورت میــں آپ اپنــے بینــک یــا کریــڈٹ کارڈ کــی کمپنــی ســے فــوری
طــور پــر رابطــہ کریــں -آپ ان کــے کســی قابــل بھروســہ فــون نمبــر پــر کال کریــں ،جیســے کــہ آپ کــے بینــک کارڈ کــی پچھلــی جانــب دیئــے گئــے نمبــر
پــر ،آپ کــی مالــی تفصیــات کــی دســتاویز پــر موجــود نمبــر پــر یــا کســی قابــل بھروســہ کمپیوٹــر کــے ذریعــے ان کــی ویــب ســائٹ پــر دیئــے گئــے نمبــر
پــر -اس کــے عــاوہ آپ اپنــی کریــڈٹ فائلــز کــو منجمــد ( )Credit Freezeکرنــے پــر غــور کریــں-
اینٹــی وائــرس :اگــر آپ کا اینٹــی وائــرس ســافٹ ویئــر آپ کــو کســی فائــل کــے متاثــر ہونــے کــی اطــاع دیتــا ہــے تــو آپ اس کــی دی ہوئــی تجویــز پــر عمــل
کریــں -زیــادہ تــر اینٹــی وائــرس ســافٹ ویئــر میــں لنکــس دیئــے گئــے ہوتــے ہیــں جــن کــے ذریعــے آپ اس انفیکشــن کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات حاصــل
کــر ســکتے ہیــں-
دوبــارہ انســٹال کرنــا :اگــر آپ کســی متاثــرہ کمپیوٹــر کــی مر ّمــت کرنــے ســے قاصــر ہیــں یــا اس بــات کــی مزیــد یقیــن دہانــی کرنــا چاہتــے ہیــں کــہ آپ کا
سســٹم محفــوظ ہــے تــو آپ آپریٹنــگ سســٹم کــو دوبــارہ انســٹال کریــں -اس بــات کا خیــال رہــے کــہ آپ اســے بیــک اپــس کــے ذریعــے ری انســٹال نہیــں کــر
رہــے ہیــں کیوںکــہ بیــک اپــس کــو صــرف اپنــی ذاتــی فائلــز کــو بحــال کرنــے کــے لیئــے اســتعمال کرنــا چاہیــۓ -اگــر آپ ری انســٹال کرنــے میــں غیــر آرامــدہ
محســوس کــر رہــے ہیــں تــو آپ کســی پیشــہ ورانــہ ســروس کــی مــدد حاصــل کریــں یــا اگــر آپ کا کمپیوٹــر یــا آلــہ پرانــہ ہــے تــو اس صــورت میــں نیــا آلــہ
خریدنــا زیــادہ آســان ہــو گا -باآلخــر جــب آپ اپنــے سســٹم کــو واپــس بنــا لیــں یــا نیــا خریــد لیــں تــو اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ وہ اپڈیــٹ ہــو اور
جــب بھــی ممکــن ہــو اس میــں خــودکار اپڈیــٹ کــو فعــال کــر دیــں-
بیــک اپــس :وقــت ســے پہلــے اپنــی حفاظــت کــے لیئــے ایــک اہــم قــدم باقاعدگــی ســے بیــک اپــس لینــا ہــے -کئــی ایســے حــل موجــود ہیــں جــو آپ کــی فائلــز
کــو خــود کار طــور پــر روزانــہ یــا کبھــی کبھــی ہــر گھنٹــے پــر بیــک اپ کرتــے ہیــں -اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کــون ســا حــل اســتعمال کــر رہــے
ہیــں ،آپ وقتـا ً فوقتـا ً اپنــی فائلــز کــو بحــال کــر کــے دیکھتــے رہــا کریــں کیونکــہ اکثــر ہیــک ہونــے کــے بعــد بیــک اپــس وہ واحــد ذریعــہ رہ جاتــے ہیــں جــس
کــے ذریعــے آپ اپنــی معلومــات کــو بحــال کــر ســکتے ہیــں-
قانــون کا نفــاذ :اگــر آپ کــو کســی بھــی طــرح ســے خطــرہ محســوس ہوتــا ہــے تــو آپ اس واقعــے کــی اطــاع قانــون نافــذ کرنــے والــے اداروں کــو دیــں -اگــر
آپ شــناخت کــی چــوری کا شــکار ہــو چکــے ہیــں اور امریکــہ میــں رہتــے ہیــں تــو آپ  https://www.identitytheft.govکا دورہ کریــں-

اردو ایڈیشن
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ڈاکٹــر جوہانــس الــرچ ( )@johullrichٹیکنالوجــی انســٹیٹیوٹ میــں ریســرچ کــے ڈیــن اور  SANSانٹرنیــٹ اســٹورم

ســینٹر کــے ڈائریکٹــر اور  SANSفیلــو ہیــں -انہــوں نــے  DShield Collabrative Sensor Networkتخلیــق
کیــا ہــے اور وہ انٹرنیــٹ اســٹورم ســینٹر میــں روزانــہ نیــٹ ورک ســکیورٹی کــی خبــروں کــی پاڈکاســٹ کــی میزبانــی
کرتــے ہیــں-
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