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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

محفوظ رہنے کے چار آسان طریقے
جائزہ

ٹیکنالوجــی کا زیــادہ ســے زیــادہ اور محفــوظ اســتعمال مشــکل اور مبہــم ہــو ســکتا ہــے -تاہــم اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کــون ســی ٹیکنالوجــی اســتعمال کــر

رہــے ہیــں یــا کیســے اســتعمال کــر رہــے ہیــں ،آپ مندرجــہ ذیــل چــار آســان اقدامــات اپنــا کــر اپنــے آپ کــو محفــوظ رکــھ ســکتے ہیــں-
 -١آپ :اس بــات کــو آپ اچھــی طــرح ســے ذہــن نشــین کــر لیــں کــہ صــرف ٹیکنالوجــی آپ کــی مک ّمــل طــور پــر حفاظــت نہیــں کــر ســکتی ہــے اور ســب ســے
بہتریــن دفــاع آپ خــود ہــی ہیــں -حملــہ آوروں کــو یــہ بــات معلــوم ہــے کــہ انہیــں ان کــے مطلــب کــی معلومــات حاصــل کرنــے کــے لیئــے ســب ســے آســان
طریقــہ آپ کــو ہــدف بنانــا ہــے نــہ کــہ آپ کــے کمپیوٹــر یــا دوســرے آالت کــو -اگــر اُنہیــں آپ کا پــاس ورڈ ،کریــڈٹ کارڈ نمبــر یــا آپ کــے کمپیوٹــر تــک رســائی
حاصــل کرنــی ہــے تــو وہ کوشــش کریــں گــے کــہ آپ کــو عُجلــت کا احســاس دال کــر اور دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے معلومــات نکلــوا لیــں -مثــال کــے طــور پــر
وہ آپ کــو مائیکروســافٹ کــی ٹیکنیــکل ســپورٹ کا نمائنــدہ بــن کــر کال کــر ســکتے ہیــں اور یــہ دعــوہ کــر ســکتے ہیــں کــہ آپ کا کمپیوٹــر وائــرس ســے متاثــر
ہــو چــکا ہــے ،جبکــہ حقیقــت میــں وہ ســائبر مُجرمــان ہوتــے ہیــں جــن کا ہــدف آپ کــے ذریعــے آپ کــے کمپیوٹــر تــک رســائی حاصــل کرنــا ہوتــا ہــے -یــہ بھــی
ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ آپ کــو ای میــل کــے ذریعــے مُتن ّبــہ کریــں کــہ آپ کا بھیجــا ہــوا ســامان اپنــی منــزل تــک نہیــں پہنــچ ســکا اس لیئــے آپ ای میــل میــں فراہــم
کــردہ لنــک کــے ذریعــے اپنــے ڈاک کــے پتــے کــی تصدیــق کریــں -درحقیقــت وہ آپ کــو بیوقــوف بنــا کــر آپ کــو ایــک وائــرس ســے متاثــرہ ویــب ســائٹ پــر
جانــے کا کہــہ رہــے ہوتــے ہیــں تاکــہ وہ آپ کــے کمپیوٹــر کــو ہیــک کــر ســکیں -بآلخــر ان حملــہ آوروں کــے خــاف آپ خــود ہــی ســب ســے بہتریــن دفــاع
ہیــں -آپ اپنــی عقــل ســلیم اســتعمال کرتــے ہــوۓ اس طــرح کــے حملــوں کــی شــناخت کــر ســکتے ہیــں اور اُن ســے بــچ ســکتے ہیــں-
 -٢پــاس فریزیــز :جدیــد کمپیوٹنــگ کــی رفتــار نــے آٹــھ ُحــروف پــر مشــتمل پــاس ورڈ کــو فرســودہ اور کمــزور بنــا دیــا ہــے -جــب کوئــی ســائٹ آپ کــو
پــاس ورڈ بنانــے کــے لیئــے کہتــی ہــے تــو آپ کــو چاہیئــے کــہ آپ ایــک مضبــوط اور مُنفــرد پــاس ورڈ بنائیــں -پــاس فریــز ،پــاس ورڈ کــی ایســی قســم ہــے
جــس میــں الفــاظ کا ایســا سلســلہ (جُملــہ) اســتعمال ہوتــا ہــے جســے یــاد رکھنــا آســان ہوتــا ہــے ،جیســے کــہ « -»bee honey bourbon rainآپ کا پــاس
فریــز (جُملــہ) جتنــا طویــل ہــو گا ،اتنــا ہــی مضبــوط ہــو گا -ایــک منفــرد پــاس فریــز کا مطلــب ہــے کــہ آپ اپنــے ہــر آلــہ یــا آن الئــن اکاؤنــٹ کــے لیئــے
مختلــف پــاس ورڈ اســتعمال کرتــے ہیــں -اس طــرح اگــر آپ کا ایــک پــاس فریــز کســی کــے ہاتــھ لــگ بھــی جاتــا ہــے تــو آپ کــے باقــی تمــام اکاؤنٹــس اور
آالت محفــوظ رہتــے ہیــں -کیــا آپ اپنــے تمــام پــاس فریــزز یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں؟ اس صــورت میــں آپ پــاس ورڈ مینیجــر کا اســتعمال کریــں ،جــو کــہ
آپ کــے تمــام پــاس فریزیــز کــو محفــوظ طریقــے ســے انکرپٹــڈ شــکل میــں ذخیــرہ کرنــے کا ایــک خصوصــی پروگــرام ہــے (اس کــے عــاوہ بھــی مزیــد
بہــت زبردســت خصوصیــات شــامل ہوتــی ہیــں)-
ایــک اور اہــم قــدم آپ یــہ اٹھــا ســکتے ہیــں کــہ آپ ُٹواســٹیپ ویریفیکیشــن ( جــو کــہ ُٹــو فیکٹــر یــا ملٹــی فیکٹــر اوتھنٹیکیشــن بھــی کہالتــا ہــے) کــو ف ّعــال
کــر دیــں -یعنــی اس طــرح آپ کــے پــاس کســی اکاؤنــٹ میــں الگ اِن ہونــے کــے لیئــے دو عنصــر درکار ہوتــے ہیں،پہــا عنصــر پــاس ورڈ ہوتــا ہــے اور
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دوســرہ عنصــر آپ کــے اســمارٹ فــون پــر بھیجــا گیــا کــوڈ یــا کســی مخصــوص ایپلیکیشــن کــے ذریعــے نــکاال گیــا کــوڈ -ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن کــو ف ّعــال
کرنــا اپنــے آن الئــن اکاؤنٹــس کــی حفاظــت کا ســب ســے اہــم تریــن قــدم ہــے اور اس کا اســتعمال آپ کــی ســوچ ســے بھــی زیــادہ آســان ہــے-
 -٣اپڈیــٹ کرنــا :آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ کــے ہــر کمپیوٹــر ،ہــر موبائــل آلــہ ،ہــر پروگــرام اور ایپلیکیشــن میــں ســافٹ ویئــر کا جدیــد
تریــن ورژن چــل رہــا ہــے -ســائبر حملــہ آور آپ کــے اســتعمال میــں موجــود آالت کــے ســافٹ ویئــر میــں مسلســل نئــی کمزوریــاں تــاش کرتــے رہتــے
ہیــں -جــب بھــی انہیــں نئــی کمزوریــاں نظــر آتــی ہیــں تــو وہ مخصــوص پروگرامــز کــے ذریعــے آپ کــے آالت کــو ہیــک کرنــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں-
دوســری طــرف آپ کــے آالت میــں موجــود ســافٹ ویئــرز بنانــے والــی کمپنیــز مسلســل ان کمزوریــوں کــی تصحیــح کرنــے کــی کوشــش کرتــی رہتــی ہیــں
اور ان ســے متعلــق اپڈیٹــس جــاری کرتــی رہتــی ہیــں -ان اپڈیٹــس کــو فــوری طــور پــر اپنــے کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت میــں انســٹال کرنــے ســے کســی
کــے لیئــے بھــی آپ کــو ہیــک کرنــا بہــت مشــکل ہــو جاتــا ہــے -تــازہ تریــن اپڈیٹــس حاصــل کرنــے کا ســب ســے آســان طریقــہ خــودکار اپڈیــٹ کــو ف ّعــال
کرنــا ہــے -یــہ اصــول نیــٹ ورک ســے منســلک ہــر ٹیکنالوجــی پــر الگــو ہوتــا ہــے جــس میــں انٹرنیــٹ ســے منســلک ٹــی وی ،بےبــی مانیٹــرز ،ســکیورٹی
کمــرہ ،گھــر کــے راؤٹــر ،گیمنــگ کنســولز اور ممکنــہ طــور پــر آپ کــی گاڑی بھــی شــامل ہــے-
 -٤بیــک اپ اور ریکــؤری :بعــض اوقــات ایســا ہوتــا ہــے کــہ آپ جتنــی مرضــی احتیــاط کــر لیــں آپ ہیــک ہــو جاتــے ہیــں -اس صورتحــال میــں آپ کــے
لیئــے اپنــی ذاتــی معلومــات تــک رســائی حاصــل کرنــے کا واحــد طریقــہ بیــک اپ کــے ذریعــے انہیــں ری اســٹور کرنــا رہ جاتــا ہــے -اس لیئــے آپ اہــم
معلومــات کا باقاعدگــی ســے بیــک اپ لیتــے رہــا کریــں اور اس بــات کــی بھــی تصدیــق کــر لیــا کریــں کــہ آپ اس بیــک اپ کــے ذریعــے ان اہــم معلومــات
کــو ری اســٹور کــر ســکتے ہیــں -زیــادہ تــر آپریٹنــگ سســٹمز اور موبائــل آالت میــں خــودکار طــور پــر ایکســٹرنل ڈرائیــو یــا کالؤڈ پــر بیــک اپــس لینــے
کــی ســہولت موجــود ہوتــی ہــے-

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

اســٹیو اینســن  SANSکــے ســند یافتــہ انســٹرکٹر ہیــں اور دنیــا بھــر کــی آئــی ٹــی ســکیورٹی ٹیمــز اور حکومتــوں کو ســکیورٹی
بہتــر بنانــے ســے متعلــق تربیــت فراہــم کرتــے ہیــں -اســٹیو ایــک کتــاب لکــھ رہــے ہیــں جــس کا عنــوان ہــے «اپالئــڈ انســیڈنٹ

رســپانس» -اس کــے عــاوہ وہ ســکیورٹی کــے پیشــہ وروں کــے لیئــے  www.AppliedIncidentResponse.comمفــت
وســائل بھــی فراہــم کرتــے ہیــں-
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پاس ورڈز کو آسان بنانا:
		
کیا آپ کے پاس بیک اپ موجود ہے؟:

https://www.sans.org/u/W3G
https://www.sans.org/u/W3Q
https://www.sans.org/u/W3V
https://www.sans.org/u/W40
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