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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

اپنے موبائل آلہ کو تلف کرنا
جائزہ

موبائــل آالت جیســے کــہ اسِ ــمارٹ فونــز ،اسِ ــمارٹ گھڑیــوں اور ٹیبلیٹــس میــں حیــرت انگیــز شــرح ســے جـدّت آتــی جــا رہــی ہــے -نتیجتـا ً کچــھ لــوگ ہــر ســال ہــی
اپنــے موبائــل آالت تبدیــل کــر لیتــے ہیــں -بدقسِ ــمتی ســے لوگــوں کــو اس بــات کا احســاس نہیــں ہوتــا ہــے کــہ ان کــے آالت میــں کتنــی زیــادہ ذاتــی معلومــات موجــود
ہیــں -نیچــے ہــم نــے یــہ بتانــے کــی کوشــش کــی ہــے کــہ آپ کــے موبائــل آلــہ میــں کــون کــون ســی معلومــات موجــود ہــو ســکتی ہیــں اور آپ کــو اس موبائــل آلــہ کــو

آگــے کســی کــو دینــے ســے پہلــے معلومــات کــو محفــوظ طریقــے ســے کیســے وائــپ کرنــا ہــے -اگــر آپ کا موبائــل آلــہ آپ کــے آجــر کــی جانــب ســے مہ ّیــا کیــا
گیــا ہــے یــا اس میــں آپ کــے دفتــر ســے متعلــق کچــھ معلومــات موجــود ہیــں تــو آپ اپنــے بــاال افســر ســے اس بــات کــی تصدیــق کــر لیــں کــہ اس آلــہ میــں موجــود
معلومــات کا بــا قاعــدہ طــور پــر بیــک اپ لــے لیــا گیــا ہــے-

آپ کی معلومات

موبائل آالت میں لوگوں کی سوچ سے زیادہ حسّاس معلومات ذخیرہ ہوتی ہیں ،بعض اوقات شاید آپ کے کمپیوٹر سے بھی زیادہ ،جیسے کہ:

•
•آپ کــی ایڈریــس ُبــک میــں موجــود تمــام لوگــوں کــے رابطــے کــی تفصیــات بشــمول آپ کا خانــدان ،دوســتوں اور آپ کــے ســاتھ کام کرنــے والــے
آپ کہاں رہتے ہیں ،کہاں کام کرتے ہیں اور آپ کن جگہوں پر جاتے ہیں-

لوگــوں کــی معلومــات-

•
•سکیور چیٹ ،گیمز یا سوشل میڈیا ایپلیکیشنز میں موجود ٹیکسٹ یا چیٹ سیشنز-
کوکیز اور کیشے کے پیجز-
•ویب براؤزنگ کی ہسٹری ،سرچ ہسٹریُ ،
•ذاتی تصاویر ،ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈنگ-
•ذخیرہ کیئے ہوۓ پاس ورڈز اور آپ کے اکاؤنٹس تک رسائی جیسے کہ آپ کے بینک ،سوشل میڈیا یا ای میل اکاؤنٹ-
•صحت سے متعلق معلومات جس میں آپ کی عمر ،دل کی دھڑکن کی شرح ،ورزش کرنے کی گزشتہ معلومات یا بلڈ پریشر شامل ہے-
•
فون کالز کی گزشتہ معلومات جن میں آنے والی کالز ،آپ کی جانب سے کی گئی کالز ،وائس میل اور مِسڈ کالز شامل ہیں-

آلہ سے معلومات کو تلف کرنا

اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ اپنــا موبائــل کیســے تلــف کرتــے ہیــں جیســے کــہ کســی کــو عطیــہ کرتــے ہیــں ،کســی ســے نئــے موبائــل کــے بدلــے میــں تبادلــہ
کرتــے ہیــں ،خانــدان کــے کســی فــرد کــو دے دیتــے ہیــں ،کســی کــو بیچتــے ہیــں یــا پھینکنــے لگتــے ہیــں تــو اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے اس آلــہ ســے اپنــی
تمــام ح ّســاس معلومــات کــو تلــف کــر دیــا ہــے -معلومــات کــو صــرف ڈیلیــٹ کرنــا کافــی نہیــں ہــے ،آپ اس کــے بجائــے اپنــے آلــہ میــں موجــود تمــام معلومــات کــو
محفــوظ طریقــے ســے حــذف کریــں -اس کا آســان طریقــہ اپنــے آلــہ کــو ری ســیٹ کرنــا ہــے -ری ســیٹ کا فنکشــن مختلــف آالت میــں الــگ ہــو ســکتا ہــے -مندرجــہ

www.sans.org/security-awareness

ذیــل دو ســب ســے عــام آالت میــں ری ســیٹ کا طریقــہ کار بیــان کیــا گیــا ہــے -اس ســے بھــی محفــوظ طریقــہ یــہ ہــے کــہ اپنــے آلــہ کــو ری ســیٹ کرنــے ســے پہلــے
آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ ان میــں انکرپشــن ف ّعــال ہــے -جدیــد تریــن موبائــل آالت میــں یــہ کرنــے کا ســب ســے آســان طریقــہ اســکرین الک لگانــا ہــے (جــو کــہ
امیــد ہــے کــہ آپ نــے پہلــے ہــی ف ّعــال کیــا ہــو گا) -آخــری مشــورہ یــہ ہــے کــہ آپ ری ســیٹ کرنــے ســے پہلــے اپنــے آلــہ کــی معلومــات کا بیــک اپ ضــرور لیــں-

•
•اینڈروائڈ آالتSettings | Privacy | Factory Data Reset :

ایپل  iOSآالتSettings | General | Reset | Erase All Content and Settings :
ّ

ِسم ( )SIMاور ایکسٹرنل ( )Externalکارڈز

اپنــے آلــہ کــے عــاوہ آپ کــو یــہ بھــی ســوچنا ہــے کــہ آپ نــے اپنــی ( )SIM Subscriber Identity Moduleکــے ســاتھ کیــا کرنــا ہــے SIM -کارڈ موبائــل آلــہ

میــں ســیلوُ لر یــا ڈیٹــا کنکشــن بنانــے کــے لیئــے اســتعمال ہوتــا ہــے -جــب آپ اپنــے آلــہ کــو وائــپ کرتــے ہیــں تــو  SIMکارڈ آپ ســے منســلک اکاؤنــٹ کــی معلومــات
کــو محفــوظ رکھتــا ہــے -اگــر آپ اپنــا فــون نمبــر وہــی رکھتــے ہیــں اور صــرف آلــہ تبدیــل کرتــے ہیــں تــو اس صــورت میــں آپ کــو اپنــے فــون ســروس پروائیــڈر
ســے رابطــہ کــر کــے نئــے آلــہ میــں  SIMکارڈ کــی منتقلــی کــی بــات کرنــی چاہیئــے -اگــر یــہ مُمکــن نــہ ہــو تــو اپنــے پرانــے  SIMکارڈ کــو اپنــے پــاس رکــھ
لیــں اور اســے اس طــرح تبــاہ کریــں کــہ کوئــی اور اســے آپ بــن کــر آپ کــی معلومــات اور اکاؤنٹــس تــک رســائی حاصــل کــر کــے دوبــارہ اُســے اســتعمال نــہ کــر
ســکے -آخــری بــات یــہ کــہ کچــھ اینڈروائــڈ موبائــل آالت ریمؤایبــل ( )SD Secure Digitalکارڈ اســتعمال کرتــے ہیــں اضافــی اســٹوریج کــے لیئــے -اپنــے آلــہ
کــو تلــف کرنــے ســے پہلــے ایکســٹرنل اســٹوریج کارڈ کــو ضــرور نــکال لیــں -یــہ کارڈز اکثــر نئــے موبائــل آالت میــں دوبــارہ ســے اســتعمال ہــو ســکتے ہیــں یــا عــام
اســٹوریج کــے طــور پــر  USBایڈاپٹــر کــے ذریعــے آپ کــے کمپیوٹــر میــں بھــی اســتعمال ہــو ســکتے ہیــں -اگــر  SDکارڈ کــو دوبــارہ اســتعمال کرنــا مُمکــن نــہ ہــو
تــو بالــکل اپنــے پرانــے  SIMکارڈ کــی طــرح ہمــارا مشــوره ہــے کــہ آپ کــو اســے تبــاہ کــر دینــا چاہیئــے-
اگــر آپ کــو اوپــر بیــان کئــے گئــے اقدامــات سِ ــمجھ میــں نہیــں آئــے یــا اگــر آپ کــے آلــہ میــں ری ســیٹ کا اختیــار مختلــف ہــے تــو آپ اپنــے آلــہ کــو اس اســٹور پــر
لــے جائیــں جہــاں ســے آپ نــے اُســے خریــدا تھــا تاکــہ وہــاں موجــود تربیــت یافتــہ ٹیکنیشــن ســے مــدد حاصــل کــر ســکیں -آخــری بــات یــہ کــہ اگــر آپ اپنــا آلــہ پھینــک
رہــے ہیــں تــو ہمــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ اُســے عطیــہ کرنــے کــے بــارے میــں ســوچیں -بہــت ســارے زبردســت خیراتــی ادارے ،اســتعمال شــدہ موبائــل آالت قبــول
کرتــے ہیــں -اس کــے عــاوہ کئــی موبائــل ســروس فراہــم کرنــے والــی تنظیمیــں اپنــے اســٹورز میــں ڈراپ آف ِبنــز کــی ســہولت فراہــم کرتــی 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

کرســٹوفر کراؤلــی ( )@CCrowMontanceواشــنگٹن ڈی ســی میــں ایــک خودمختــار مشــیر ہیــں جہــاں وہ اپنــی
توجــہ ســکیورٹی آپریشــنز پــر مرکــوز رکھتــے ہیــں -وہ کبھــی کبھــار ٹوئیــٹ اور بــاگ بھــی کرتــے ہیــں -آپ ان کــی
نئــی آنــے والــی کتــاب «ســکیورٹی آپریشــنز ســینٹر» پــر ضــرور نظــر رکھیــں -وہ  SANSانســٹیٹیوٹ میــں ســینئر
انســٹرکٹر کــے طــور پــر بھــی خدمــات ســرانجام دے رہــے ہیــں-

وسائل:

 SANSکا کورس :موبائل آالت کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ:
 SANSکا کورس :ایڈوانسڈ اسامرٹ فون فارنزیک کورس:
اپنے موبائل آالت کو تلف کرنے سے متعلق  FTCکی ہدایات:

https://sans.org/sec575
https://sans.org/for585
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0200-disposing-your-mobile-device
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