دسمرب OUCH! ٢٠١٨

آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

جی ہاں ،آپ نشانے پر ہیں
جائزہ

کئــی لوگــوں کــو یــہ غلــط فہمــی ہوتــی ہــے کــہ وہ ســائبر حملــہ آوروں کــے نشــانہ پــر نہیــں ہیــں اور ان کــے سســٹمز یــا اکاؤنٹــس کــی کوئــی حیثیــت نہیــں ہــے -اس

بــات میــں کوئــی حقیقــت نہیــں ہــے -اگــر آپ اپنــے گھــر یــا دفتــر میــں ٹیکنالوجــی کا کســی بھــی طریقــے ســے اســتعمال کرتــے ہیــں تــو یقیــن کریــں کــہ ُبــرے لوگــوں
کــے نزدیــک آپ کــی اہمیــت ہــے لیکــن آپ کــی قســمت اچھــی ہــے -آپ کــے پــاس ان ســائبر حملــہ آوروں ســے تح ّفــظ کا ســب ســے بہتریــن ذریعــہ پہلــے ســے
موجــود ہــے اور وہ آپ خــود ہیــں-

آپ کیوں نشانے پر ہیں؟

آج انٹرنیــٹ پــر طــرح طــرح کــے ســائبر حملــہ آور موجــود ہیــں اور اُن ســب کــے مختلــف مُحــرّ کات ہوتــے ہیــں -پھــر یــہ آپ کــو نشــانہ کیــوں بنائیــں گــے؟ آپ کــو
ہیــک کرنــے ســے اُنہیــں اپنــے مقصــد میــں کامیــاب ہونــے میــں مــدد ملــے گــی -ســائبر حملــہ آوروں کــی آپ کــو نشــانہ بنانــے کــی دو بہــت ہــی عــام مثالیــں مندرجــہ
ذیــل بیــان کــی گئــی ہیــں:
ســائبر مجــرم :ان لوگــوں کا مقصــد زیــادہ ســے زیــادہ پیســے کمانــا ہــے -جــو چیــز انٹرنیــٹ کــو ان کــے لیئــے قیمتــی بناتــی ہــے وہ یــہ ہــے کــہ اس کــے
ذریعــے وہ دنیــا بھــر میــں کســی کــو بھــی صــرف ایــک بٹــن دبــا کــر نشــانہ بناســکتے ہیــں -ایســے بــے تحاشــہ طریقــے موجــود ہیــں جــن کــے ذریعــے وہ آپ
ســے پیســے کمــا ســکتے ہیــں -مثــال کــے طــور پــر آپ کــے بینــک یــا ریٹائرمنــٹ اکاؤنــٹ ســے پیســے چرانــا ،آپ کــے نــام پــر کریــڈٹ کارڈ بنانــا اور اس
کا بــل بھیجنــا ،آپ کا کمپیوٹــر اســتعمال کــر کــے دوســرے لوگــوں کــو ہیــک کرنــا ،آپ کــے سوشــل میڈیــا یــا گیمنــگ اکاؤنٹــس کــو چــوری کــر کــے دوســرے
مجرمــان کــو بیچنــا اس میــں شــامل ہــےُ -بــرے لوگــوں کــے آپ ســے پیســے کمانــے کــے بےتحاشــہ طریقــے ہیــں اور یــہ شــاید ایــک نــہ ختــم ہونــے والــی
فہرســت ہــے -ہــزاروں الکھــوں کــی تعــداد میــں ایســے ُبــرے لــوگ موجــود ہیــں جــو ہــر صبــح اس مقصــد کــے لیئــے اٹھتــے ہیــں کــہ وہ ہــر دن جتنــے زیــادہ
لوگــوں کــو ہــو ســکے ہیــک کــر لیــں ،بشــمول آپ کــے-
مخصــوص حملــہ آور :یــہ اعلـ ٰ
ـی تربیــت یافتــہ حملــہ آور ہوتــے ہیــں جــو کــہ اکثــر حکومتــوں ،جرائــم پیشــہ عناصــر یــا آپ کــے حریفــوں کــے لیئــے آپ کــو
دفتــر میــں نشــانہ بناتــے ہیــں -شــاید آپ کــو لگتــا ہــو کــہ آپ کــی دفتــری معلومــات کســی کــی توجــہ کا مرکــز نہیــں ہیــں لیکــن آپ اس کــے بــارے میــں ســن
کــر بہــت حیــران ہــوں گــے-

•

مختلف تنظیموں یا حکومتوں کے نزدیک ان معلومات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے جو آپ کے دفتر میں موجود ہیں-

www.sans.org/security-awareness

•

مخصــوص حملــہ آور آپ کــو دفتــر میــں اس لیئــے نشــانہ نہیــں بناتــے ہیــں کــہ وہ آپ کــو ہیــک کرنــا چاہتــے ہیــں ،بلکــہ اس لیئــے تاکــہ آپ کــے ذریعــے

•

وہ آپ کــے ســاتھ کام کرنــے والــے لوگــوں یــا دوســرے سســٹمز کــو ہیــک کــر ســکیں-

یہ مخصوص حملہ آور آپ کے ساتھ کام کرنے والی دوسری تنظیموں کی وجہ سے بھی آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں-

میرے پاس اینٹی-وائرس ہے اس لیئے میں محفوظ ہوں

ٹھیــک ہــے میــں اگــر کســی کــے نشــانے پــر ہــوں تــو کوئــی مســئلہ نہیــں ہــے -مجھــے اپنــے کمپیوٹــر پــر صــرف ایــک اینٹی-وائــرس اور ایــک فائــروال انســٹال کرنــا
ہــے اور میــں محفــوظ ہــو جــاؤں گا ،کیــا ایســا ہــی ہــے؟ بدقســمتی ســے ایســا نہیــں ہــے -کئــی لوگــوں کــو لگتــا ہــے کــہ اگــر وہ ســکیورٹی ســافٹ ویئــر انســٹال کــر
دیــں گــے تــو وہ محفــوظ ہــو جائیــں گــے -بدقســمتی ســے یــہ مک ّمــل درســت بــات نہیــں ہــے -ســائبر حملــہ آور دن بــدن بہتــر ہوتــے جــا رہــے ہیــں اور ان کــے حملــوں
کــے کئــی طریقــے ســکیورٹی ٹیکنالوجیــز کــو بــا آســانی پــار کــر ســکتے ہیــں -مثــال کــے طــور پــر اکثــر وہ ایــک خــاص میلویئــر بناتــے ہیــں جــس کــی تشــخیص آپ
کا اینٹی-وائــرس نہیــں کــر ســکتا ہــے -وہ آپ کــے ای میــل فلٹــرز کــو اپنــی مرضــی کــے مطابــق بنــاۓ گئــے فشــنگ حملــے کــے ذریعــے پــار کرتــے ہیــں یــا آپ
کــو فــون کال کــے ذریعــے بیوقــوف بنــا کــر یــا دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ کا کریــڈٹ کارڈ ،پیســے یــا پــاس ورڈ نکلــوا لیتــے ہیــں -ٹیکنالوجــی آپ کــی حفاظــت
میــں بہــت اہــم کــردار ادا کرتــی ہــے لیکــن آخــر میــں آپ خــود ہــی اپنــا بہتریــن دفــاع ہیــں-
خــوش قســمتی ســے محفــوظ بننــا اتنــا مشــکل نہیــں ہــے ،بآلخــر عــام فہــم اور کچــھ بنیــادی رو ّیــے ہــی آپ کا بہتریــن دفــاع ہیــں -اگــر آپ کــو کوئــی ای میــل ،پیغــام یــا
فــون کال موصــول ہوتــی ہــے جــو شــدید عجلــت کا احســاس دال رہــی ہــو ،عجیــب لــگ رہــی ہــو یــا مشــکوک لــگ رہــی ہــو تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ ایــک حملــہ ہــو-
اپنــے کمپیوٹــرز اور دوســرے آالت کــی حفاظــت کــو یقینــی بنانــے کــے لیئــے آپ ان میــں خــودکار اپڈیــٹ کــو ف ّعــال کــر دیــں -آخــری بــات یــہ کــہ آپ اپنــے ہــر اکاؤنــٹ
کــے لیئــے ایــک مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈ کا اســتعمال کریــں -ســائبر آگاہــی ہــی آپ کا بہتریــن دفــاع ہــے -اگــر آپ کــو اس بــات کا انــدازہ نہیــں ہــے کــہ کہــاں
ســے شــروع کرنــا چاہیــۓ تــو ہمــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ ماہانــہ  !OUCHنیــوز لیٹــر کــو  sans.org/ouchکــے ذریعــے سبســکرائب کــر کــے پہــا قــدم اٹھائیــں-

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.com

کا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج

 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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