فروری OUCH! ٢٠١٩

آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

مخصوص ذاتی جعلسازی
ُ
جائزہ

ســائبر مُجرمــان لوگــوں کــو بیوقــوف بنانــے کــے نــت نئــے طریقــے ڈھونڈتــے رہتــے ہیــں -اب ایــک نئــی طــرح کــی جعلســازی بہــت مقبــول ہــو رہــی ہــے جــو کــہ
مخ ُ
صــوص ذاتــی جعلســازی یــا  Personalized Scamsکہالتــی ہــے -ســائبر مُجرمــان الکھــوں لوگــوں کــی معلومــات خریدتــے ہیــں یــا ڈھونڈتــے ہیــں اور پھــر

ان معلومــات کــے ذریعــے اپنــے حملــوں کــو مخ ُ
صــوص بناتــے ہیــں -نیچــے ہــم آپ کــو یــہ بتائیــں گــے کــہ اس طــرح کــی جعلســازی کــس طــرح ســے ہوتــی ہــے
اور آپ کــو اس کــی ایــک عــام مثــال بھــی دیــں گــے -آپ کــو جتنــا زیــادہ اس طــرح کــی جعلســازی کــے بــارے میــں معلومــات ہــوں گــی ،آپ کــے لیئــے اس کــی
شــناخت کرنــا اور روکنــا اتنــا ہــی آســان ہــو گا-

یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں؟

ای میــل اور فــون کال کــے ذریعــے جعلســازی کوئــی نئــی بــات نہیــں ہــے ،ســائبر مُجرمــان لوگــوں کــو اس طــرح ســے کئــی ســالوں ســے بیوقــوف بنانــے کــی کوشــش
کــر رہــے ہیــں -اس کــی بہــت عــام مثالــوں میــں «آپ نــے الٹــری جیــت لــی ہــے» یــا مشــہور زمانــہ نائجیریــا کــے شــہزادے کــی جعلســازی شــامل ہــے -تاہــم ان حملــوں
میــں ســائبر مُجرمــان کــو اپنــے ہــدف کــے بــارے میــں پتــہ نہیــں ہوتــا ہــے -وہ ایــک عــام ســا پیغــام تخلیــق کرتــے ہیــں اور اُســے الکھــوں لوگــوں کــو بھیــج دیتــے
ہیــں -کیونکــہ اس طــرح کــی جعلســازی بہــت عــام ہوتــی ہــے اور اس کــی نشــاندہی کرنــا بھــی آســان ہوتــا ہــے -ایــک مخ ُ
صــوص اور ذاتــی جعلســازی مختلــف ہوتــی
ہــے ،اس میــں ســائبر مُجرمــان پہلــے تحقیــق کرتــے ہیــں اور پھــر اپنــے ہــر ہــدف کــے حســاب ســے مخ ُ
صــوص پیغــام تخلیــق کرتــے ہیــں -وہ یــہ ســب ایــک ایســے
ڈیٹــا بیــس کــو ڈھونــڈ کــر یــا خریــد کــر کرتــے ہیــں جــس میــں لوگــوں کــے نــام ،پــاس ورڈز ،فــون نمبــرز یــا دوســری تفصیــات موجــود ہوتــی ہیــں -یــہ معلومــات
باآســانی اُن ویــب ســائٹس کــے ذریعــے مــل جاتــی ہیــں جــو کــہ پہلــے ہیــک ہــو چکــی ہوتــی ہیــں -یــہ معلومــات عــام طــور پــر سوشــل میڈیــا ســائٹس اور عوامــی طــور
موجــود حکومتــی دســتاویزات میــں بھــی موجــود ہوتــی ہیــں -پھــر مُجرمــان ان حاصــل کــردہ معلومــات کــے مطابــق اپنــے شــکار کــو ہــدف بناتــے ہیــں-
ایــک عــام چــال جســے ســائبر مُجرمــان چُنتــے ہیــں وہ خــوف یــا بھتــہ خــوری کــے ذریعــے آپ ســے زبردســتی پیســے بٹورنــا ہــے -یــہ حملــہ کام اس طــرح ســے
کرتــا ہــے کــہ ســائبر مُجرمــان ہیــک شــدہ ویــب ســائٹ کــے ذریعــے لوگــوں کــے الگ اِن اور پــاس ورڈز کــی معلومــات کــو ڈھونڈتــے ہیــں یــا اُنہیــں خریدتــے ہیــں -وہ
آپ کــے اکاؤنــٹ کــی معلومــات کــو ایســے ہــی کســی ڈیٹــا بیــس کــے ذریعــے حاصــل کرتــے ہیــں اور پھــر آپ کــو (اور اس ڈیٹــا بیــس میــں موجــود تمــام دوســرے
لوگــوں کــو) ایــک ای میــل کــے ذریعــے آپ کــی ذاتــی معلومــات کــی تفصیــل بھیجتــے ہیــں جــس میــں ہیــک شــدہ ویــب ســائٹ میــں اســتعمال ہونــے واال آپ کا اصــل
پــاس ورڈ بھــی شــامل ہوتــا ہــے -ســائبر مجــرم اس ای میــل میــں لکھــے گئــے پــاس ورڈ کــو «ثبــوت» کــے طــور پــر پیــش کرتــا ہــے اور کہتــا ہــے کــہ اس نــے آپ
کا کمپیوٹــر یــا آلــہ ہیــک کــر لیــا ہــے ،جــو کــہ بالــکل غلــط بــات ہــے -پھــر ســائبر مجــرم دعــوہ کرتــا ہــے کــہ کمپیوٹــر کــو ہیــک کرنــے کــے دوران اس نــے آپ کــو
غیــر اخالقــی ویــب ســائٹس پــر جاتــے ہــوۓ پکــڑا ہــے -پھــر وہ آپ کــو دھمکــی دیتــا ہــے کــہ اگــر آپ نــے اُســے بھتــے کــی رقــم نہیــں دی تــو وہ شــرمندہ کرنــے
والــی آپ کــی تمــام آن الئــن ســرگرمیوں کــے ثبــوت آپ کــے خانــدان اور دوســتوں کــو بھیــج دیــں گــے-

•

اس میــں ایــک اہــم بــات یــہ ہــے کــہ تقریبــآ ان تمــام صورتــوں میــں ســائبر مُجرمــان آپ کــے سســٹم کــو کبھــی بھــی ہیــک نہیــں کرتــے ہیــں -اُنہیــں تــو یــہ بھــی نہیــں
پتــہ ہوتــا ہــے کــہ آپ کــون ہیــں اور آپ نــے کــن ویــب ســائٹس کا دورہ کیــا ہــے -جعلســاز صــرف آپ کــی چنــد ذاتــی معلومــات کــی بنــا پــر آپ کــو ڈرانــے کــی

www.sans.org/security-awareness

کوشــش کرتــے ہیــں اور آپ کــو یقیــن دالنــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں کــہ آپ کا کمپیوٹــر یــا آلــہ ہیــک ہــو گیــا ہــے اور پھــر دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ ســے پیســے
نکلواتــے ہیــں -یــاد رکھیــں کــہ ُبــرے لــوگ اســی طــرح کــی تکنیــک اســتعمال کــر کــے فــون کــے ذریعــے بھــی جعلســازی کــر ســکتے ہیــں-

مجھے کیا کرنا چاہیۓ؟

آپ اس طــرح کــی ای میلــز یــا فــون کالــز کــو پہچانیــں کــہ وہ جعلــی ہیــں -اگــر کوئــی آپ ســے آپ کــی ذاتــی معلومــات کا اشــتراک کرتــا ہــے تــو یــہ بــات قدرتــی ہــے

کــہ آپ خــوف محســوس کریــں گــے تاہــم یــہ بــات یــاد رکھیــں کــہ وہ شــخص جھــوٹ بــول رہــا ہــے -یــہ حملــہ ایــک بہــت بــڑے پیمانــے پــر ہونــے والــے خــودکار
صــہ ہــے ،نــہ کــہ آپ کــی طــرف کوئــی مخ ُ
صــوص حملــہ -ســائبر مُجرمــان کــے لیئــے لوگــوں کــی ذاتــی معلومــات کــو ڈھونڈنــا یــا خریدنــا
حملــے کــی مہــم کا ح ّ
بہــت آســان ہوتــا جــا رہــا ہــے اس لیئــے آپ مســتقبل میــں مخ ُ
صــوص ذاتــی جعلســازی کــے مزیــد حملــوں کــی توقــع رکھیــں -ان میــں ســے چنــد عالمــات جــن کــی آپ
شــناخت کــر ســکتے ہیــں وہ یــہ ہیــں:

•
•
•

آپ کــو جــب بھــی کوئــی شــدید ُعجلــت والــی ای میــل ملــے ،پیغــام ملــے یــا کوئــی کال آۓ تــو آپ مشــکوک ہــو جائیــں -اگــر کوئــی آپ کــے ســاتھ خــوف
یــا ُعجلــت جیســے احساســات کا اســتعمال کرتــا ہــے تــو اس کا مطلــب ہــے کــہ وہ آپ ســے جلــد بــازی میــں کوئــی غلطــی ســرزد کروانــا چاہتــا ہــے-
جب کوئی آپ سے ِبٹ کوائن ،گفٹ کارڈز یا کسی ایسے طریقے سے ادائیگی کا تقاضا کرے جس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہو-
جــب آپ کــو کوئــی مشــکوک ای میــل آۓ تــو آپ اس کــے بــارے میــں ُگــوگل پــر دوســرے لوگــوں کــی راۓ جانیــں کــہ آیــا انہــوں نــے بھــی اُس ســے
ملتــے ُجلتــے حملــوں کــے بــارے میــں اطــاع دی ہــے-

بآلخــر عــام فہــم ہــی آپ کا ســب ســے بہتریــن دفــاع ہــے تاہــم ہمــارا مشــورہ یــہ بھــی ہــے کــہ آپ ہمیشــہ اپنــے ہــر آن الئــن اکاؤنــٹ کــے لیئــے مُنفــرد اور لمبــے پــاس
ورڈ کا اســتعمال کریــں -کیــا آپ اپنــے تمــام پــاس ورڈز یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں؟ اس کا حــل یــہ ہــے کــہ آپ پــاس ورڈ مینیجــر اســتعمال کریــں -اس کــے عــاوہ
جــب بھــی مُمکــن ہــو ُ
‹ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن› کــو ف ّعــال کردیــں-

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

لینــی زیلٹســر ایــک تجربــہ کار ســائبر ســکیورٹی کــے ماہــر ہیــں -وہ مینــروہ لیبــس میــں اینٹــی میلویئــر ســے متعلــق

مصنوعــات بناتــے ہیــں اور  SANSانســٹیٹیوٹ میــں ســکیورٹی ســے متعلــق پڑھاتــے ہیــں -وہ مینیجــڈ ســکیورٹی
سروســز اور کنســلٹنگ کا بھــی تجربــہ رکھتــے ہیــں -آپ ان کا بــاگ  zeltser.com/blogپــر پــڑھ ســکتے ہیــں اور
اُنہیــں ٹوئیٹــر پــر  @lennyzeltserکــے ذریعــے ڈھونــڈ ســکتے ہیــں-
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https://www.sans.org/u/MUU
https://www.sans.org/u/MUZ
https://www.sans.org/u/MV4
https://www.sans.org/u/MV9
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