مئی OUCH! ٢٠١٩

آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

سائرب سکیورٹی کا پیشہ
جائزہ

ســائبر ســکیورٹی کــے بــارے میــں ہــم تقریبـا ً ہــر روز پڑھتــے ہیــں کیونکــہ ہــر روز ہــی دنیــا بھــر میــں تنظیمیــں اور حکومتیــں ہیــک ہوتــی ہیــں -ســائبر ســکیورٹی
کــے تربیــت یافتــہ لوگــوں کــی دنیــا بھــر میــں شــدید مانــگ ہــے کیونکــہ وہ تنظیمــوں کــو الحــق خطــرات ســے دفــاع میــں مــدد فراہــم کــر ســکتے ہیــں -ایــک تخمینــے
کــے مطابــق دنیــا بھــر میــں تقریبـا ً تیــس الکــھ ســے زیــادہ مالزمتیــں موجــود ہیــں -کیــا آپ نــے ســائبر ســکیورٹی کــے پیشــے کــے بــارے میــں ســوچا ہــے؟ یــہ تیــزی

ســے بڑھتــا ہــوا اور کافــی متحــرک پیشــہ ہــے جــس میــں آپ بہــت بــڑی تعــداد میــں موجــود شــعبوں میــں ســے کســی کا انتخــاب کــر ســکتے ہیــں جیســے کــہ فارنزیــک،
اینــڈ پوانــٹ ســکیورٹی ،کریٹیــکل انفراســٹرکچر  ،انســیڈنٹ رســپانس ،ســیکیور کوڈنــگ اور آگاہــی ،اور تربیــت کــے شــعبے -اس کــے عــاوہ اس پیشــے میــں آپ دنیــا
میــں کہیــں بھــی کام کــر ســکتے ہیــں جہــاں آپ کــو زبردســت فوائــد کــے ســاتھ ســاتھ کچــھ کــر دکھانــے کا حقیقــی موقــع بھــی ملــے گا-

لیکن کیا مجھے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری چاہیئے؟

بالــکل بھــی نہیــں -صنعــت کــے چنــد بہتریــن ســکیورٹی کــے پیشــہ ور غیــر تکنیکــی پــس منظــر ســے ہیــں جــن کــے پــاس انگریــزی ،پــری میڈیــکل ،تاریــخ ،آٹــو

میکینکــس کــی ڈگــری ہــے یــا پھــر وہ فنــکار یــا گھــر پــر رہنــے والــی مائیــں ہیــں -یہــاں ســب ســے اہــم چیــز آپ کــے ســیکھنے کا جذبــہ ہــے -ســائبر ســکیورٹی میــں
ســب ســے اہــم بــات یــہ ســیکھنا ہــے کــہ ٹیکنالوجــی کام کــس طــرح ســے کرتــی ہیــں -جــب آپ کــو ٹیکنالوجــی کــے بــارے میــں پتــہ چــل جائــے کــہ وہ کــس طــرح
ســے کام کرتــی ہــے تــو آپ بہتــر طریقــے ســے اس کــی حفاظــت کــر ســکتے ہیــں -ســائبر ســکیورٹی کــے بــارے میــں جــو بــات دلچســپ ہــے وہ یــہ ہــے کــہ آپ ان
ٹیکنالوجیــز کــو اپنــے گھــر میــں بیٹھــے ،آرام ســے اور اپنــے حســاب ســے ســیکھ ســکتے ہیــں-

رشوع کیسے کرنا چاہیئے؟

کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے شروعات کرنی چاہیئے؟ آپ مختلف ٹیکنالوجیز کو جانچیں اور دیکھیں کہ آپ کی دلچسپی کس میں ہے-
کوڈنــگ :آپ بنیــادی پروگرامنــگ ســیکھیں -شــروع کرنــے کــے لیئــے پائیتھــان HTML ،یــا جــاوا اســکرپٹ ایــک اچھــی جگــہ ہــو ســکتی ہــے -کیــا آپ
کــو انــدازہ نہیــں ہــے کــہ ســیکھنے کــی شــروعات کہــاں ســے کرنــی چاہیئــے؟ آپ کســی آن الئــن ٹریننــگ ســائٹ یــا پروگرامنــگ کــی ابتدائــی کتــاب ســے
شــروعات کرنــے پــر غــور کــر ســکتے ہیــں-
سســٹمز :آپ آپریٹنــگ سســٹم ،جیســے کــہ لینکــس یــا ونــڈوز کــے بنیــادی انتظــام کــے بــارے میــں ســیکھیں -اگــر آپ کچــھ بہتــر ســیکھنا چاہتــے ہیــں تــو
آپ لینکــس ســے شــروع کریــں -لینکــس سســٹم کــو کمانــڈ الئــن کــے ذریعــے چالنــا ایــک بہــت ہــی زبردســت مہــارت ہــے جــو کــہ آپ کــی ہــر جگــہ مــدد
کــرے گــی چاہــے آپ کہیــں بھــی چلــے جائیــں-
ایپلیکیشنز :آپ ایپلیکیشنز کو کنفیگر کرنا ،چالنا اور ان کا انتظام سنبھالنا سیکھیں جیسے کہ ویب سرور یا  DNSسرور-

www.sans.org/security-awareness

نیــٹ ورکنــگ :ایــک نیــٹ ورک کام کــس طــرح ســے کرتــا ہــے ،اس کــے بــارے میــں ســیکھیں اور نیــٹ ورک کــی ٹریفــک کــے تجزیــے کــے ذریعــے یــہ
بھــی ســیکھیں کــہ کمپیوٹــرز اور مختلــف آالت آپــس میــں بــات کیســے کرتــے ہیــں -یــہ ایــک بہــت مــزے کــی ســرگرمی ہــو ســکتی ہــے کیونکــہ آپ کــے
گھــر میــں شــاید پہلــے ہــی نیــٹ ورکنــگ ہوئــی ہــو جہــاں مختلــف قســم کــے آالت نیــٹ ورک ســے منســلک ہــوں-
ســیکھنے کا ایــک بہتریــن طریقــہ اپنــے گھــر میــں لیــب بنانــا ہــے -یــہ کافــی آســان ہــے کیونکــہ آپ ایــک سســٹم پــر ایــک ســے زیــادہ ِورچوئــل آپریٹنــگ سســٹمز بنــا
ســکتے ہیــں یــا اپنــی لیــب کــو کالؤڈ کــے وســائل اســتعمال کرتــے ہــوۓ بھــی بنــا ســکتے ہیــں جیســے کــہ ایمیــزان کا  AWSیــا مائیکروســافٹ کا  - Azureایــک بــار

جــب آپ کا آپریٹنــگ سســٹم چلنــا شــروع ہــو جائــے تــو آپ اســے اســتعمال کرنــا شــروع کــر دیــں اور جتنــا ســیکھ ســکتے ہیــں ســیکھیں -ایــک اور طریقــہ یــہ ہــے کــہ
آپ ســائبر ســکیورٹی کــے شــعبے ســے منســلک دوســرے لوگــوں کــے ســاتھ کام کریــں -آپ اپنــے قریــب ہونــے والــی مقامــی ســائبر ســکیورٹی کانفرنــس (جــو کــہ
‹ ‹ conبھــی کہالتــی ہــے) میــں شــرکت کریــں -ہــر اہــم شــہر میــں ایــک ســال میــں کئــی ایســی تقریبــات ہوتــی ہیــں -ایســی ســائبر ســکیورٹی تقاریــب کــی ایــک بہــت

مشــہور ســیریزBsides ،

کہالتــی ہــے جــو کــہ ســکیورٹی میــں آنــے والــے نئــے لوگــوں کــے لیئــے خــاص طــور پــر بنائــی گئــی ہیــں -ســب ســے مشــکل کام ســب

ســے پہلــی تقریــب کــو ڈھونڈنــا ہــے -جــب آپ اس طــرح کــی ایــک تقریــب میــں شــرکت کــر لیتــے ہیــں تــو آپ کــے روابــط تیــزی ســے بڑھنــا شــروع ہــو جاتــے
ہیــں اور آپ کــو نئــے مواقــع بھــی ملنــا شــروع ہــو جاتــے ہیــں -ســیکھنے کــے مزیــد طریقــوں میــں آپ کــے پــاس یُوٹیــوب کــی ویڈیــوز ،آن الئــن فورمــز ،ســکیورٹی
کــے شــعبے ســے منســلک لوگــوں کــے بــاگ کــو سبســکرائب کرنــا یــا آن الئــن ‹کیپچــر دی فلیــگ› ( ) CTFتقریبــات میــں شــرکت کرنــا شــامل ہــے -آخــری بــات

یــہ کــہ ســائبر ســکیورٹی کــے پیشــے میــں قــدم رکھنــے کــے لیئــے آپ مختلــف پروگرامــز میــں ســے کســی کا انتخــاب کــر ســکتے ہیــں جیســے کــہ CyberTalent
 ,Cyber Aces ,Immersion Academiesاور  Cyber Patriotپروگرامــز-
آخــری بــات یــہ کــہ آپ اپنــی تعلیــم یــا پــس منظــر کــو اس پیشــے میــں نــہ آنــے کــی وجــہ نہیــں بنائیــں -آپ کا جــو بھــی پــس منظــر ہــو ،آپ کــے پــاس کوئــی نــہ کوئــی
ایســی خــاص اور منفــرد ُخصوصیــت ہــو گــی جــس کــی ســائبر ســکیورٹی میــں اشــد ضــرورت ہــو -یہــاں ســب ســے اہــم چیــز ســیکھنے کا جذبــہ ہــے -ایــک بــار جــب
آپ مہــارت حاصــل کرنــا شــروع کــر دیــں گــے اور شــعبے کــے دوســرے لوگــوں ســے ملنــا شــروع کــر دیــں گــے تــو نئــے مواقــع خــود ہــی آنــا شــروع ہــو جائیــں گــے-

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

ہیتھــر مہالــک ( ManTech CARD (@heathermahalikمیــں فارنزیــک انجینئرنــگ کــی ڈائریکٹــر ہیــں اور

 SANSکــے ڈیجیٹــل فارنزیــک اور انســیڈنٹ رســپانس ( ) DFIRکورســز کــی مُص ّنفــہ اور تجربــہ کار انســٹرکٹر
ہیــں -وہ ســائبر ســکیورٹی میــں گزشــتہ ســترہ ســالوں ســے کام کــر رہــی ہیــں اور اُنہیــں اپنــے پیشــے ســے کافــی لــگاؤ
ہــے -وہ  www.smarterforensics.comپــر بــاگ کرتــی ہیــں-

وسائل:

					
:Bsides
		:CyberTalent Immersion Academies
				
:Cyber Aces
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:Code Academy

http://www.securitybsides.com
https://www.sans.org/cybertalent/cybersecurity-career/seekers
https://www.cyberaces.org
https://www.uscyberpatriot.org
www.codeacademy.com
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