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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

ڈارک ویب
جائزہ

آپ نــے دوســروں ســے یــا میڈیــا پــر «ڈارک ویــب» کــی اصطــاح ســنی ہــو گــی اور ســوچا ہــو گا کــہ «ڈارک ویــب کیــا ہــے؟» یــا «کیــا مجھــے اس کــے بــارے

میــں کچــھ کرنــا چاہیــۓ؟» آج ہــم آپ کــو بتائیــں گــے کــہ ڈارک ویــب کیــا ہــے اور آپ کــے لیئــے اس کــی کیــا اہمیــت ہــے-

ڈارک ویب کیا ہے؟

ڈارک ویــب انٹرنیــٹ پــر موجــود ان سســٹمز کا مجموعــہ ہــے جنہیــں خــاص طــور پــر مواصــات یــا معلومــات کــے اشــتراک کــے لیئــے بنایــا گیــا ہــے -یہــاں ایــک
اہــم بــات یــہ ہــے ڈارک ویــب کوئــی ایــک نہیــں ہــے ،یــہ فیــس بــک کــی طــرح کــی چیــز نہیــں ہــے جســے صــرف ایــک تنظیــم چــا رہــی ہــو -ڈارک ویــب اس کــے
صــہ ہوتــے
بجائــے مختلــف سســٹمز اور نیــٹ ورکــس کا مجموعــہ ہــے جســے کئــی لــوگ مختلــف مقاصــد کــے لیئــے اســتعمال کرتــے ہیــں -یــہ سســٹمز انٹرنیــٹ کا ح ّ
ہیــں لیکــن آپ کــو یــہ اکثــر عــام ســرچ انجنــز پــر نہیــں ملیــں گــے -اکثــر یــہ بھــی ہوتــا ہــے کــہ آپ کــو ان تــک رســائی کــے لیئــے اپنــے کمپیوٹــر میــں کچــھ خــاص
ســافٹ ویئــر چاہیــۓ ہوتــے ہیــں -اس کــی ایــک مثــال ٹــار پراجیکــٹ ( )Tor Projectہــے -ڈارک ویــب تــک رســائی کــے لیئــے آپ کــو ٹــار بــراؤزر ڈاؤن لــوڈ اور
انســٹال کرنــا پڑتــا ہــے -جــب آپ ٹــار بــراؤزر کــے ذریعــے ویــب ســرورز ســے منســلک ہوتــے ہیــں تــو آپ کــی تمــام انکریپٹــڈ ٹریفــک ایســے کمپیوٹــرز کــے ذریعــے
گزرتــی ہــے جــو ٹــار اســتعمال کــر رہــے ہوتــے ہیــں -یــہ ٹریفــک جیســے جیســے ان کمپیوٹــرز ســے گزرتــی جاتــی ہــے ،ان کــی  source IPتبدیــل ہوتــی رہتــی
ہــے یعنــی جــب آپ کســی ویــب ســائٹ پــر جاتــے ہیــں تــو آپ کــی تمــام تــر آن الئــن ســرگرمی گمنــام رہتــی ہــے -ڈارک ویــب کــی دوســری مثالــوں میــں Zeronet,
 Freenetاور  I2Pشــامل ہــے-

ڈارک ویب استعامل کون کرتا ہے؟

ســائبر مجرمــان ڈارک ویــب کــے ســب ســے بــڑے صــارف ہوتــے ہیــں -وہ ڈارک ویــب میــں ویــب ســائٹس اور فورمــز کــو ّ
منظــم کرتــے ہیــں تاکــہ اس کــے ذریعــے
اپنــی مجرمانــہ ســرگرمیوں کــو گمنــام رہ کــر اور محفــوظ طریقــے ســے جــاری رکــھ ســکیں جیســے کــہ منشــیات خریدنــا یــا گیــگا بائٹــس میــں موجــود ہیــک شــدہ
معلومــات کــو بیچنــا -مثــال کــے طــور پــر جــب ایــک ســائبر مجــرم کســی بینــک یــا آن الئــن شــاپنگ اســٹور کــو ہیــک کرتــا ہــے تــو وہ وہــاں ســے ممکنــہ حــد تــک
معلومــات کــو چراتــا ہــے اور پھــر اســے ڈارک ویــب پــر موجــود ویــب ســائٹس کــے ذریعــے دوســرے ســائبر مجرمــان کــو بیــچ دیتــا ہــے-
ڈارک ویــب کــے جائــز اســتعمال بھــی ہیــں -مثــال کــے طــور پــر ان ممالــک میــں جہــاں بــے تحاشــہ سینســر شــپ ہــے وہــاں لــوگ گمنــام رہتــے ہــوۓ اور اپنــی
پرائیویســی کا تح ّفــظ کرتــے ہــوۓ ڈارک ویــب نیــٹ ورکــس کــے ذریعــے معلومــات کا اشــتراک کــر ســکتے ہیــں اور دیکــھ ســکتے ہیــں کــہ دنیــا میــں کیــا ہــو رہــا
ہــے -صحافــی ،معلومــات افشــاں کرنــے والــے اور اپنــی رازداری کــے بــارے میــں زیــادہ فکرمنــد لــوگ اپنــی گمنامــی کــو قائــم رکھنــے اور سینســر شــپ ســے بچنــے
کــے لیئــے ڈارک ویــب کا اســتعمال کــر ســکتے ہیــں -اس کــے عــاوہ یــہ لــوگ ٹــار بــراؤزر جیســی ٹیکنالوجیــز کا اســتعمال نــہ صــرف ڈارک ویــب ســے منســلک
ہونــے کــے لیئــے کرتــے ہیــں بلکــہ انٹرنیــٹ پــر گمنــام رہ کــر عــام انٹرنیــٹ اســتعمال کرنــے کــے لیئــے بھــی کرتــے ہیــں-

www.sans.org/security-awareness

مجھے کیا کرنا چاہیۓ؟

آپ کــے پــاس جــب تــک ڈارک ویــب اســتعمال کرنــے کــی کوئــی مخصــوص وجــہ نــہ ہــو ،ہــم آپ کــو اس کــے اســتعمال نــہ کرنــے کا مشــوره دیــں گــے -کچــھ ڈارک

ویــب ســائٹس غیــر قانونــی کامــوں کــے لیئــے اســتعمال ہوتــی ہیــں -بہــت ســاری ویــب ســائٹس اپنــے ہــدف کــو حاصــل کرنــے کــے لیئــے پیــر نیــٹ ورک میــں موجــود
آپ کــے کمپیوٹــر کــو اســتعمال کریــں گــی اور کچــھ مواقــع پــر ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــے کمپیوٹــر کــی جانــچ پڑتــال کــی جائــے یــا حملــہ کیــا جائــے -کچــھ تنظیمیــں
ایســی نگرانــی کــی خدمــات کــی پیشــکش کرتــی ہیــں جــن کــے ذریعــے وہ آپ کــو یــہ بتــا ســکتی ہیــں کــہ آیــا آپ کا نــام یــا کوئــی دوســری معلومــات ســائبر مجرمــان
نــے چــوری کــی ہیــں اور وہ ڈارک ویــب پــر موجــود ہیــں -اس طــرح کــی تنظیمــوں کــی فراہــم کــردہ معلومــات کتنــی صحیــح ہوتــی ہیــں ،یــہ ایــک ســوالیہ نشــان
ہــے -اپنــی حفاظــت کا ســب ســے بہتریــن طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ یــہ ســمجھ لیــں کــہ آپ کــی معلومــات پہلــے ســے ڈارک ویــب پــر موجــود ہیــں اور ســائبر مجرمــان
ان کا اســتعمال کــر رہــے ہیــں -نتجتـا ً آپ یــہ اقدامــات اٹھائیــں:

•
•
•

آپ کســی بھــی ایســی مشــکوک فــون کال یــا ای میــل کــے بــارے میــں محتــاط رہیــں جــو یــہ دعــوہ کــر رہــی ہــو کــہ وہ کســی ســرکاری تنظیــم کــی جانــب
ســے ہیــں اور آپ پــر کچــھ اقدامــات اٹھانــے کــے لیئــے دبــاؤ ڈالیــں جیســے کــہ آپ ســے کســی جرمانــے کــو ادا کرنــے کا کہیــں -مجرمــان آپ ســے
متعلــق حاصــل کــردہ معلومــات کــو اســتعمال کرتــے ہــوۓ آپ کــو ہــدف بنانــے کــے لیئــے ذاتــی حملــے تخلیــق کــر ســکتے ہیــں-
آپ اپنــی کریــڈٹ کارڈ اور بینــک اســٹیٹمنٹ کا باقاعدگــی ســے جائــزہ لیتــے رہــا کریــں -بہتــر ہــو گا اگــر آپ کســی بھــی ٹرانزیکشــن کــے ہونــے کــی
صــورت میــں روزانــہ کــے الــرٹ لــگا لیــں -اس طــرح آپ کســی بھــی مالــی دھوکــہ دہــی کــے ہوتــے ہــوۓ اس کــے بــارے میــں جــان ســکیں گــے -اگــر
آپ کــو ایســی ٹرانزیکشــن کا پتــہ چــل جائــے تــو آپ اپنــے کریــڈٹ کارڈ کــی کمپنــی یــا بینــک کــو فــوراً مطلــع کریــں-
آپ اپنــے کریــڈٹ اســکور کــو فریــز (منجمــد) کــر دیــں -اس ســے آپ کــے کریــڈٹ کارڈ اســتعمال کرنــے پــر کوئــی اثــر نہیــں پــڑے گا اور یــہ اپنــی
شــناخت کــو چــوری ہونــے ســے بچانــے کا ســب ســے بہتریــن اور مؤثــر قــدم ہــے جســے آپ اپنــی حفاظــت کــے لیئــے اٹھــا ســکتے 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

میکــہ ہافمیــن ( )@WebBreacherاســپاٹ الئــٹ انفــو ســیک  LLCمیــں مرکــزی تفتیــش کار SANS ،انســٹیٹیوٹ
میــں ســند یافتــہ معلــم اور  SANSکــے  OSINTکورســز کــے مصّنــف ہیــں -میکــہ کا ســائبر ســیکورٹی اور اوپــن

ســورس انٹیلیجنــس کا جذبــہ ان کــے پراجیکٹــس ،کــورس ویئــر اور پڑھانــے کــے انــداز میــں جھلکتــا ہــے-
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