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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

اپنی معلومات کو آن الئن ڈھونڈیں
جائزہ

آپ نــے یــہ بــات ســنی ہــی ہوگــی کــہ اپنــی پرائیویســی اور آن الئــن شــائع کــی ہوئــی معلومــات کــی حفاظــت کرنــا کتنــا ضــروری ہــے -آپ کــو شــاید یــہ بــات پتــہ
ہوگــی کــہ اپنــی پرائیویســی اور آن الئــن شــائع کــی ہوئــی معلومــات کــی حفاظــت کرنــا کتنــا ضــروری ہــے -اس کا مظاہــرہ کرنــے کــے لیــۓ ہــم کچــھ نیــا کرنــے کــی
کوشــش کرتــے ہیــں ،ہــم آپ کــو عوامــی طــور پــر موجــود آپ کــی اپنــی معلومــات کــے بــارے میــں تحقیــق کرنــا اور اســے ڈھونڈنــا ســکھائیں گــے -یــہ طریقــہ کار
( OSINT (Open Source Intelligenceکہالتــا ہــے -اس کا مطلــب ہــے کــہ آن الئــن عوامــی وســائل کــے ذریعــے اس بــات کــی تحقیــق کرنــا کــہ وہــاں کســی
کمپیوٹــر آئــی پــی ایڈریــس ،کســی تنظیــم یــا آپ جیســے کســی شــخص کــے بــارے میــں کتنــی معلومــات مــل ســکتی ہیــں -آپ اس بــات کــو ذہــن میــں رکھیــں کــہ ســائبر
حملــہ آور ان ہــی اوزار اور طریقــوں کا اســتعمال کرتــے ہیــں -حملــہ آور جتنــا زیــادہ آپ کــے بــارے میــں معلومــات حاصــل کریــں گــے اتنــا ہــی بہتــر مخصــوص
حملــہ تخلیــق کــر ســکتے ہیــں -یــہ تصــوّ ر کئــی ســالوں ســے موجــود ہــے لیکــن جدیــد آن الئــن آالت کــی بدولــت یــہ کام اب کافــی آســان ہــو گیــا ہــے-

معلومات کو کس طرح ڈھونڈیں؟

آپ کــو تمــام معلومــات ایــک ویــب ســائٹ پــر نہیــں ملیــں گــی -آپ ایــک ویــب ســائٹ ســے شــروع کریــں ،وہــاں ســے کچــھ معلومــات اکٹھــی کریــں اور پھــر ان
معلومــات کــو اســتعمال کرتــے ہــوۓ مزیــد ویــب ســائٹس ســے معلومــات حاصــل کریــں -پھــر آپ ان تمــام معلومــات کــو اکٹھــا کــر کــے اپنــے ہــدف کــی ایــک پروفائــل
بنائیــں -شــروع کرنــے کــے لیــۓ ایــک اچھــی جگــہ ســرچ انجنــز ہــو ســکتے ہیــں جیســے کــہ  Google ، Bingیــا  - DuckDuckGoان میــں ســے ہــر ایــک کــے
پــاس آپ ســے متعلــق مختلــف معلومــات ذخیــرہ ہوئــی ہوتــی ہیــں اس لیئــے آپ ایــک ســے زیــادہ ســرچ انجنــز کــے ذریعــے معلومــات ڈھونڈنــا شــروع کریــں -آپ اس
کــی ابتــدا اپنــا نــام کوٹــس («») میــں لکــھ کــر کریــں لیکــن اس کــے بعــد اپنــی تــاش کــے دائــرے کــو بڑھاتــے ہــوۓ آپریٹــرز کا اســتعمال کریــں -آپریٹــرز وہ خــاص
عالمــات یــا الفــاظ ہوتــے ہیــں جنہیــں اســتعمال کــر کــے آپ اپنــے ڈھونڈنــے کــے عمــل کــو کافــی مخصــوص کــر دیتــے ہیــں -یــہ اس صــورت میــں کافــی مــددگار ثابــت
ہوتــا ہــے جــب آپ کا نــام بہــت عــام ہــو ،اس صــورت میــں آپ کــو مزیــد معلومــات کا اضافــہ کرنــا پڑتــا ہــے جیســے کــہ آپ کا ای میــل ایڈریــس یــا آپ کــے شــہر کا نــام
صــے ســے حاصــل کــر ســکتے ہیــں-
جہــاں آپ رہ رہــے ہیــں -آپ آپریٹــرز اور ڈھونڈنــے کــے جدیــد طریقــوں کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات وســائل کــے آخــری ح ّ
مندرجہ ذیل مثالیں مالحظہ کریں:

•
•
•

“ > ”FirstName LastNameاس شخص کے بارے میں مجھے آن الئن کیا معلومات مل سکتی ہیں
“@ > ”Firstname Lastnameاس شخص کے نام کے ساتھ جڑے ممکنہ ای میل ایڈریس ڈھونڈیں
 > “Firstname lastname” filetype:docکسی بھی ورڈ کی دستاویز کو ڈھونڈیں جس میں اس شخص کا نام شامل ہو

کچــھ ایســی بھــی ویــب ســائٹس موجــود ہیــں جــن کــے ذریعــے آپ صــرف لوگــوں کــے بــارے میــں معلومــات حاصــل کــر ســکتے ہیــں -آپ ان ویــب ســائٹس کــے
ذریعــے دیکــھ ســکتے ہیــں کــہ آپ کــے بــارے میــں آن الئــن کیــا معلومــات موجــود ہیــں -آپ اس بــات کــو ذہــن میــں رکھیــں کــہ یــہ ویــب ســائٹس ہمیشــہ درســت نہیــں
ہوتــی ہیــں یــا یــہ بھــی ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ کســی خــاص ملــک ســے متعلــق ہــوں -ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــو اپنــی ڈھونــڈی ہوئــی معلومــات کــی تصدیــق کئــی دوســری
ویــب ســائٹس کــے ذریعــے کرنــی پــڑے جیســے کــہ:

www.sans.org/security-awareness

•
•
•

https://pipl.com
https://cubib.com
https://familytreenow.com

آخــری بــات یــہ کــہ آپ بہــت ســاری دوســری ویــب ســائٹس کــے ذریعــے مزیــد معلومــات حاصــل کــر ســکتے ہیــں جیســے کــہ گــوگل امیجــز ،گــوگل میپــس ،سوشــل
میڈیــا ســائٹس اور اس جیســی دوســری ویــب ســائٹس -اس طــرح کــی ویــب ســائٹس کــی فہرســت کــے لیئــے ہمــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ  OSINTفریــم ورک کا
 https://osintframework.comکــے ذریعــے مطالعــہ کریــں-

اپنے آپ کو آن الئن کیوں ڈھونڈیں؟
۱.۱آپ کــو علــم ہونــا چاہیــۓ کــہ آپ کــے بــارے میــں دوســرے لوگــوں اور تنظیمــوں نــے کیــا معلومــات آن الئــن اکٹھــا کــی ہیــں ،شــائع کــی ہیــں یــا ان کا
اشــتراک کیــا ہــے (جیســے کــہ مســاجد ،عبــادت گاہــوں ،کھیــل کــے کلــب یــا دوســری ســماجی ویــب ســائٹس پــر)-
۲.۲آپ اس بــات کــو ســمجھیں کــہ یــہ تمــام وســائل ہــر کســی کــے لیئــے دســتیاب ہیــں بشــمول ســائبر مجرمــان کــے ،جــو ان معلومــات کــو اســتعمال کــر
کــے آپ کــو نشــانہ بنــا ســکتے ہیــں -آپ مشــکوک رہیــں -مثــال کــے طــور پــر اگــر آپ کــو کســی کــی کال آتــی ہــے اور وہ شــدید عجلــت میــں آپ کــو
کہتــا ہــے کــہ وہ آپ کــے بینــک ســے ہــے تــو صــرف اس لیئــے کــہ اس کــے پــاس آپ کــی کچــھ بنیــادی معلومــات موجــود ہیــں ،یــہ بــات ثابــت نہیــں
ہوتــی ہــے کــہ وہ آپ کــے بینــک ســے ہــی ہــے -اس موقــع پــر آپ کــو نــرم لہجــے میــں بــات کرتــے ہــوۓ فــون رکــھ دینــا چاہیــۓ اور پھــر اپنــے
بینــک کــو ان کــے جانــے پہچانــے اصــل نمبــر پــر کال کــر کــے تصدیــق کرنــی چاہیــۓ کــہ وہ کال انہــوں نــے ہــی کــی تھــی -ای میــل کــے ســاتھ بھــی
بالــکل ایســا ہــی ہــے ،صــرف اس لیئــے کــہ کوئــی آپ کــو ای میــل میــں آپ کــے بــارے میــں کچــھ حقائــق بیــان کــر رہــا ہــے ،اس کا یــہ مطلــب نہیــں
ہــے کــہ وہ ای میــل اس شــخص یــا تنظیــم کــی جانــب ســے آئــی ہــے جــس کا وہ دعــوہ کــر رہــے ہیــں-
آپ کســی بھــی معلومــات کا عوامــی طــور پــر اشــتراک کرنــے ســے پہلــے ســوچیں کــہ اس کــے آپ پــر ،آپ کــے خانــدان پــر اور آپ کــے آجــر پــر
کیــا اثــرات مرتــب ہــوں گــے-

۳.۳

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

نیکــو ڈیکینــز  )@dutch_osintguy) OSINTمیــں مہــارت رکھتــے ہیــں -ان کــی تمــام تــر زندگــی ســائبر انٹیلیجنــس

کــی معلومــات اکٹھــا کرنــے اور اس کا تجزیــہ کرنــے کــے گــرد گھومتــی ہــے -نیکــو ایــک بیــن االقوامــی لیکچــرر ہیــں
اور وہ فارچــون فائیــو ہنڈریــڈ کمپنیــز اور گورنمنٹــس میــں  OSINT ، IoTاور آپریشــنز ســکیورٹی کــے موضــوع
پــر لیکچــر دیتــے ہیــں-

وسائل:

					
سوشل انجیرننگ:
			
سوشل میڈیا سات متعلق اہم تجاویز:
					
رسچ انجن آپریٹرز:
					
 OSINTفریم ورک:
			
:SANS OSINT Course SEC487

https://www.sans.org/u/LW6
https://www.sans.org/u/LWb
https://support.google.com/websearch/answer/2466433
https://osintframework.com/
https://www.sans.org/u/LWZ
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