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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

کیا آپ کے پاس بیک اپ ہے؟
جائزہ

اگــر آپ ایــک کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ کافــی عرصــے ســے اســتعمال کــر رہــے ہیــں تــو کبھــی نــہ کبھــی کچــھ نــہ کچــھ خــراب ہــو جــاۓ گا -ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ
غلطــی ســے غلــط فائلــز کــو ڈیلیــٹ کــر دیــں ،کوئــی ہارڈویئــر خــراب ہــو جــاۓ یــا کوئــی آلــہ گــم ہــو جــاۓ -ســب ســے بــد تریــن صــورت یــہ ہــو ســکتی ہــے کــہ
کوئــی میلویئــر جیســے کــہ رینســم ویئــر آپ کــی فائلــز کا صفایــا کــر دے اور/یــا ان فائلــز پــر قبضــہ کــر لــے -ایســے اوقــات میــں بیــک اپــس ہــی اکثــر آپ کــی ڈیجیٹــل
زندگــی کــی از ســر نــو تعمیــر کا واحــد ذریعــہ رہ جاتــا ہــے-

کیا ،کب اور کیسے؟

بیــک اپــس آپ کــی ان معلومــات کــی نقــول ہوتــی ہیــں جــو آپ کــے کمپیوٹــر یــا آلــہ کــے عــاوہ کہیــں اور ذخیــرہ کــی گئــی ہــوں -جــب آپ قیمتــی معلومــات کھــو
دیتــے ہیــں تــو آپ اســے بیــک اپ کــے ذریعــے بحــال کــر ســکتے ہیــں -پہــا قــدم یــہ ہــے کــہ آپ اس بــات کا فیصلــہ کریــں کــہ آپ کــو بیــک اپ کیــا کرنــا ہــے (1
) مخصــوص معلومــات جــو آپ کــے لیئــے اہــم ہیــں یــا ( ) 2تمــام معلومــات جــس میــں آپ کا مک ّمــل آپریٹنــگ سســٹم بھــی شــامل ہــے -کئــی بیــک اپ کــے حــل میــں
پہــا طریقــہ ڈیفالــٹ کنفیگــر ہــوا ہوتــا ہــے جــس میــں صــرف زیــادہ اســتعمال ہونــے والــے فولــڈرز کا بیــک اپ لیــا جاتــا ہــے -اگــر آپ کــو اس بــات کا علــم نہیــں ہــے
کــہ کیــا بیــک اپ کرنــا چاہیئــے یــا آپ زیــادہ محتــاط رہنــا چاہتــے ہیــں تــو آپ ہــر چیــز کا بیــک اپ لــے لیــں-

دوســرا آپ کــو اس بــات کا فیصلــہ کرنــا ہــے کــہ آپ نــے بیــک اپ کــس کثــرت ســے لینــا ہــےِ -بلــٹ-اِن بیــک اپ پروگرامــز جیســے کــہ ای ّپــل کــی ٹائــم مشــین یــا
ونــڈوز بیــک اپ اینــڈ ری اســٹور آپ کــو خــودکار طــور پــر بیــک اپ شــیڈول کرنــے کا اختیــار فراہــم کرتــے ہیــں ( -)set it and forget itعــام اختیــارات میــں ہــر
گھنٹــے ،روزانــہ ،ہفتــہ وار بیــک اپ جیســے اختیــارات شــامل ہیــں -دوســرے بیــک اپ کــے حــل «  « continuous protectionکــی خدمــات پیــش کرتــے ہیــں
جــس میــں نئــی یــا تبدیــل شــدہ فائلــز کــو آپ جیســے ہــی محفــوظ کرتــے ہیــں ،فــورا اس کا بیــک اپ بــن جاتــا ہــے -ہمــارا مشــوره ہــے کــہ آپ کــم از کــم اہــم فائلــز
کا بیــک اپ روزانــہ لیــں-
آخــر میــں آپ اس بــات کا فیصلــہ کریــں کــہ آپ بیــک اپ کــس طــرح لیــں گــے -دو طریقــے ہیــں :مقامــی طــور پــر ذخیــرہ کریــں یــا کالؤڈ پــر ذخیــرہ کریــں -مقامــی
بیــک اپ کا انحصــار ان آالت پــر ہوتــا ہــے جــن پــر آپ کا اختیــار ہوتــا ہــے جیســے کــہ بیرونــی یــو ایــس بــی ڈرائیــوز یــا وائــی فائــی کا اختیــار رکھنــے والــے نیــٹ
ورک آالت -مقامــی طــور پــر بیــک اپ لینــے کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ آپ بہــت جلــدی بــڑی مقــدار میــں معلومــات کا بیــک اپ لــے ســکتے ہیــں -نقصــان یــہ ہــے کــہ
اگــر آپ کســی میلویئــر ســے متاثــر ہــو جاتــے ہیــں جیســے کــہ رینســم ویئــر ،تــو اس صــورت میــں آپ کــے بیــک اپ کــے متاثــر ہونــے کــے امکانــات بــڑھ جاتــے
ہیــں -اس کــے عــاوہ اگــر کوئــی حادثــہ ہــو جاتــا ہــے جیســے کــہ آگ لگنــا یــا چــوری ہونــا ،تــو اس کــے نتیجــے میــں آپ نــہ صــرف اپنــے کمپیوٹــر ســے ہاتــھ دھــو
بیٹھتــے ہیــں بلکــہ اپنــے بیــک اپ ســے بھــی -اگــر آپ بیــک اپ کــے لیئــے بیرونــی آالت اســتعمال کرتــے ہیــں تــو اپنــے بیــک اپ کــی ایــک نقــل دور کســی محفــوظ
جگہــہ پــر رکــھ دیــں اور اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ اس پــر ایــک چــٹ لــگا دیــں جــس پــر لکھــا ہــوا ہــو کــہ وہ کــس چیــز کا بیــک اپ ہــے-
کالؤڈ پــر موجــود بیــک اپ مصنوعــات وہ آن الئــن سروســز ہوتــی ہیــں جــو آپ کــی فائلــز کا ذخیــرہ انٹرنیــٹ پــر رکھتــی ہیــں -عــام طــور پــر آپ اپنــے کمپیوٹــر پــر
ایــک ایپلیکیشــن انســٹال کرتــے ہیــں ،یــہ ایپلیکیشــن پھــر خــودکار طــور پــر فائلــز کا بیــک اپ لیتــی ہیــں آیــا ہــر تھــوڑے عرصــے بعــد یــا پھــر جیســے جیســے آپ
کــی فائــل میــں ترمیــم ہوتــی رہتــی ہــے -کالؤڈ مصنوعــات کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ یــہ بہــت آســان ہوتــی ہیــں ،ان میــں بیــک آپ خــودکار طــور پــر ہــو جاتــا ہــے اور آپ
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اپنــی فائلــز تــک کہیــں ســے بھــی رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں -آپ کــی معلومــات چونکــہ کالؤڈ پــر موجــود ہوتــی ہیــں اس لیئــے گھریلــو حادثــات جیســے کــہ
آگ لگنــے یــا چــوری ہونــے کــی صــورت میــں آپ کــے بیــک اپ پــر اثــر نہیــں پــڑے گا -آخــری بــات یــہ کــہ کالؤڈ پــر موجــود بیــک اپ کــے ذریعــے آپ میلویئــر،
جیســے کــہ رینســم ویئــر ،ســے متاثــر ہونــے کــے بعــد معلومــات بــا آســانی بحــال ہــو ســکتی ہیــں -کالؤڈ پــر نقصــان یــہ ہــے کــہ بیــک اپ اور اس کــی بحالــی کا دار
و مــدار اس بــات پــر ہــے کــہ آپ کتنــی معلومــات کا بیــک اپ لــے رہــے ہیــں اور آپ کــے نیــٹ ورک کــی رفتــار کتنــی ہــے -کیــا آپ کــے لیئــے یــہ فیصلــہ کرنــا
مشــکل ہــو رہــا ہــے کــہ آپ کــو مقامــی بیــک اپ اســتعمال کرنــا چاہیئــے یــا کالؤڈ بیــک اپ اســتعمال کرنــا چاہیئــے؟ آپ زیــادہ محتــاط رہتــے ہــوۓ دونــوں اختیــارات
ایــک ســاتھ اســتعمال کریــں-
موبائــل آالت کــی زیــادہ تــر معلومــات پہلــے ســے ہــی کالؤڈ پــر ذخیــرہ ہوتــی ہیــں -تاہــم آپ کــی موبائــل ایپلیکیشــن کــی کنفگریشــن ،حالیــہ تصاویــر اور سســٹم
پریفرنســز شــاید ذخیــرہ نــہ ہوتــی ہــوں -اپنــے موبائــل آلــہ کا بیــک اپ لینــے ســے آپ نــہ صــرف ان معلومــات کا بیــک اپ لــے لیتــے ہیــں بلکــہ آپ کــے لیئــے کســی
نئــے آلــہ پــر منتقــل ہوتــے وقــت تمــام معلومــات کــو اس میــں منتقــل کرنــا بھــی آســان ہــو جاتــا ہــے-

اہم نکات:
•معلومــات کا بیــک اپ آدھــا کام ہــے اس لیئــے آپ کــو اس بــات کا یقیــن ہونــا چاہیئــے کــہ آپ ان معلومــات کــو بحــال کــر ســکتے ہیــں -آپ ہــر تھــوڑے
دنــوں بعــد اپنــے بیــک اپــس کــو بحــال کــر کــے اور اس میــں موجــود فائلــز کــو کھــول کــر اس کا جائــزہ لیتــے رہیــں کــہ آیــا وہ صحیــح ســے کام کــر
رہــے ہیــں کــہ نہیــں-
اگــر آپ اپنــے سســٹم کــے بیــک اپ کــے ذریعــے از ســر نــو تعمیــر کرتــے ہیــں تــو اســتعمال ســے پہلــے آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے
اس میــں تــازہ تریــن پیچــز اور اپڈیٹــس انســٹال کــر دی ہیــں-
اگــر آپ کالؤڈ بیــک اپ کــی طــرف جاتــے ہیــں تــو اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــی منتخــب کــردہ مصنوعــات اســتعمال کرنــے میــں آســان ہــوں
اور آپ نــے اس کــے ســکیورٹی کــے اختیــارات کا جائــزہ لــے لیــا ہــے -مثــال کــے طــور پــر آپ کــے آن الئــن اکاؤنــٹ کــی حفاظــت کــے لیئــے کیــا
اس میــں ‹ٹو-اســٹیپ ویریفیکیشــن› کا اختیــار موجــود ہــے؟

•
•

بیک اپس آپ کی ڈیجیٹل زندگی کی حفاظت کا آسان اور سستا طریقہ ہے-

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

میــٹ برومایلــی ایــک پیشــہ ور ســائبر ســکیورٹی انســیڈنٹ ریســپانڈر ہیــں اور انہــوں نــے چھوٹــی بــڑی مختلــف
تنظیمــوں کــے ســاتھ کام کیــا ہــوا ہــے -وہ  SANSمیــں انســٹرکٹر بھــی ہیــں جہــاں وہ ایڈوانســڈ ہوســٹ اینــڈ نیــٹ ورک
انســیڈنٹ رســپانس اور تھریــٹ ہنٹنــگ ( FOR508اور  )FOR572کــی کالس کــو پڑھاتــے ہیــں -آپ ان تــک ٹوئیٹــر
پــر  @mbromileyDFIRکــے ذریعــے رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں-

وسائل:

				
آسان پاس ورڈز بنانا:
				
میلویرئ کو روکیں:
		
اپنے گھر کے انٹرنیٹ کو محفوظ بنانا:

https://www.sans.org/u/TqR
https://www.sans.org/u/TqW
https://www.sans.org/u/Tr1
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