نومرب OUCH! ٢٠١٩

آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

محفوظ طریقے سے آن الئن خریداری کرنا
جائزہ

بہــت ســارے لوگــوں کــی چھٹیــاں آنــے والــی ہیــں اور عنقریــب الکھــوں لــوگ بہتریــن تحفــوں کــی تــاش میــں ہــوں گــے -ہــم میــں ســے کئــی لــوگ بہتریــن ســودے

کــی تــاش میــں آن الئــن خریــداری کریــں گــے تاکــہ وہ بــازار کــے رش ســے بــچ ســکیں -بدقســمتی ســے ســائبر مجرمــان بھــی اس دوران کافــی متحــرک ہــو جاتــے
ہیــں اور وہ لوگــوں کــو بیوقــوف بنانــے کــے لیئــے جعلــی شــاپنگ ویــب ســائٹس بناتــے ہیــں اور اس جیســے دوســرے حربــے اســتعمال کرتــے ہیــں -اس نیــوز لیٹــر
میــں ہــم آپ کــو بتائیــں گــے کــہ آپ محفــوظ طریقــے ســے بیوقــوف بنــے بغیــر کیســے آن الئــن خریــداری کــر ســکتے ہیــں -ســائبر مجرمــان ایســے جعلــی آن الئــن
اســٹورز بناتــے ہیــں جــو کــہ بالــکل حقیقــی ویــب ســائٹ ســے مماثلــت رکھتــے ہیــں یــا وہ کســی جانــے پہچانــے اســٹور کا نــام اســتعمال کرتــے ہیــں -جــب آپ ســب
ســے بہتریــن آن الئــن ســودے تــاش کرتــے ہیــں تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ ان جیســی جعلــی ویــب ســائٹس پــر چلــے جائیــں -ان ویــب ســائٹس ســے خریــداری کرنــے
کا مطلــب ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ چــوری شــدہ یــا جعلــی مصنوعــات خریــد رہــے ہیــں اور کچــھ صورتــوں میــں یــہ بھــی ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــی خریــدی ہوئــی اشــیاء
آپ تــک کبھــی پہنچیــں ہــی نہیــں -آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات اٹھــا کــر اپنــے آپ کــو ان جعلــی آن الئــن اســٹورز ســے محفــوظ رکــھ ســکتے ہیــں:
جــب بھــی ممکــن ہــو آپ ایســے آن الئــن اســٹورز ســے خریــداری کریــں جــن کــے بــارے میــں آپ کــو پہلــے ســے پتــہ ہــو ،آپ ان پــر بھروســہ کرتــے
ہــوں اور آپ نــے وہــاں ســے پہلــے خریــداری کــی ہــو -جــن ویــب ســائٹس کا آپ نــے پہلــے دورہ کیــا ہــو اور ان پــر بھروســہ کرتــے ہــوں ،انہیــں آپ بــک
مــارک کــر لیــں-
آپ ایســے آن الئــن اســٹورز پــر قیمتیــں دیکھیــں جہــاں نامــی گرامــی آن الئــن اســٹورز ســے بہتــر قیمتیــں ہــوں -اگــر آپ کــو کوئــی نــا قابــل یقیــن ســودا
مــل رہــا ہــو تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ جعلــی آن الئــن اســٹور ہــو-
اگــر آپ ایســی ویــب ســائٹ کا دورہ کرتــے ہیــں جــو کســی ایســی ویــب ســائٹ ســے مشــابہت رکھتــی ہــے جہــاں ســے آپ نــے پہلــے خریــداری کــی ہــو لیکــن
اس اســٹور کا نــام یــا ویــب ســائٹ کا ڈومیــن ایڈریــس مختلــف ہــو ،تــو آپ فــوراً مشــکوک ہــو جائیــں -مثــال کــے طــور پــر آپ  Amazonســے خریــداری
کیــا کرتــے تھــے جــس کا ایڈریــس  www.amazon.comہــے لیکــن آپ نــے اس ســے ملتــی جلتــی جعلــی ویــب ســائٹ ســے خریــداری کــر لــی جــس
کا ملتــا جلتــا ویــب ســائٹ ایڈریــس تھــا لیکــن اس میــں لفــظ ‹ ›oکــو نمبــر ‹ ›0ســے تبدیــل کــر دیــا گیــا ہــے-
آپ آن الئــن اســٹور کا نــام یــا ویــب ایڈریــس کســی ســرچ انجــن میــں لکھیــں تاکــہ آپ کــو پتــہ چــل ســکے کــہ باقــی لوگــوں کــی اس کــے بــارے میــں کیــا
راۓ ہــے -آپ « ،”fraud»، “scam”، “never againیــا “ ”fakeجیســی اصطالہــات کــو ڈھونڈیــں-
آپ اپنــے ہــر آن الئــن اکاؤنــٹ کــے لیئــے منفــرد پــاس ورڈ کا اســتعمال کریــں -کیــا آپ تمــام پــاس ورڈز یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں؟ اس صــورت میــں آپ
اپنــے تمــام پــاس ورڈز کــو پــاس ورڈ مینیجــر میــں ذخیــرہ کرنــے کــے بــارے میــں غــور کریــں-

www.sans.org/security-awareness

جائزہ

آپ قابــل بھروســہ ویــب ســائٹس پــر خریــداری کرتــے ہــوۓ بھــی چوکننــہ رہیــں -کئــی بــڑے آن الئــن اســٹورز میــں ایســی مصنوعــات بــک رہــی ہوتــی ہیــں جــو کــہ

ایســے افــراد یــا تنظیمیــں بیــچ رہــی ہوتــی ہیــں جــن کــی نیــت دھوکــہ دینــے کــی ہوتــی ہــے -ایســے آن الئــن اســٹورز حقیقــی دنیــا کــے بــازار جیســے ہوتــے ہیــں جہــاں
کچــھ دکانــدار باقیــوں ســے زیــادہ قابــل بھروســہ ہوتــے ہیــں -آپ کوئــی بھــی چیــز خریدنــے ســے پہلــے ،بیچنــے والــے کــی ســاکھ کــے بــارے میــں ضــرور پــڑھ
لیــں -ایســے بیچنــے والــوں ســے ہوشــیار رہیــں جــو کــہ آن الئــن اســٹور پــر ابھــی نــائ ہــوں یــا وہ انتہائــی کــم قیمــت پــر چیزیــں بیــچ رہــے ہــوں -آپ اس آن الئــن
اســٹور کــی کســی تیســرے فریــق ســے خریــدی گئــی چیــزوں کــے بــارے میــں پالیســی ضــرور پــڑھ لیــں -اگــر آپ کــو تھــوڑا ســا بھــی شــک ہــو تــو آپ اس آن الئــن
اســٹور ســے بــارہ راســت چیزیــں خریدیــں ،نــہ کــہ وہــاں موجــود کســی تیســرے فریــق ســے-

جائزہ

آپ اپنــے کریــڈٹ کارڈ کــی ایســٹیٹمنٹ کا باقاعدگــی ســے جائــزہ لیتــے رہــا کریــں تاکــہ آپ کســی بھــی مشــکوک ســرگرمی کــی نشــاندہی کــر ســکیں -اگــر ممکــن ہــو

تــو آپ اپنــے کریــڈٹ کارڈ کــے ہــر دفعــہ اســتعمال ہونــے پــر ای میــل ،ٹیکســٹ میســج یــا ایپلیکیشــن کــے ذریعــے مطلــع کرنــے کــے اختیــار کــو فعــال کــر دیــں -اگــر
آپ کــو کوئــی مشــکوک ســرگرمی ملــے تــو آپ اپنــی کریــڈٹ کارڈ کــی تنظیــم کــو فــوراً مطلــع کریــں -جــب بھــی ممکــن ہــو ،ڈیبــٹ کارڈ کــے اســتعمال ســے اجتنــاب
کریــں کیونکــہ یــہ آپ کــے اکاؤنــٹ ســے بــراہ راســت پیســے نکالتــے ہیــں -اگــر آپ ڈیبــٹ کارڈ کــے ذریعــے کســی دھوکــہ دہــی کا شــکار ہــو جاتــے ہیــں تــو آپ کــے
لیئــے اپنــے پیســے واپــس حاصــل کرنــا کہیــں زیــادہ مشــکل ہــو جاتــا ہــے -آن الئــن خریــداری کا ایــک اور طریقــہ معــروف پیمنــٹ سروســز کا اســتعمال ہــے جیســے
کــہ  ،PayPalجــس میــں آپ کــو اپنــا کریــڈٹ کارڈ نمبــر بچنــے والــے کــو نہیــں دینــا پڑتــا ہــے -آخــری بــات یــہ کــہ آپ آن الئــن خریــداری کــے لیئــے گفــٹ کارڈ
اســتعمال کرنــے پــر غــور کریــں-
صــرف اس لیئــے کــہ ایــک آن الئــن اســٹور دیکھنــے میــں بہــت اچھــا اور پیشــہ ور لگتــا ہــے ،اس کا قطعــن یــہ مطلــب نہیــں ہــے کــہ وہ بالــکل صحیــح ہــے -اگــر آپ
کســی ویــب ســائٹ کــو اســتعمال کــر کــے آپ غیــر آرامــدہ محســوس کــر رہــے ہیــں تــو آپ اســے مزیــد اســتعمال نہیــں کریــں -اس کــے بجــاے آپ معــروف اور ایســی
قابــل بھروســہ ویــب ســائٹس کــو اســتعمال کریــں جنہیــں آپ نــے پہلــے اســتعمال کیــا ہــے -ہــو ســکتا ہــے کــہ اس ویــب ســائٹ پــر آپ کــو کوئــی بہــت اچھــا ســودا نہیــں
ملــے لیکــن اس بــات کا قــوی امــکان ہــے کــہ آپ کــو اصــل اور بالــکل صحیــح مصنوعــات ملیــں گــی اور آپ دھوکــہ خانــے ســے بــچ جائیــں گــے-

اردو ایڈیشن

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
ســرانجام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہمــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

مہامن ُمدیر

لینــی زیلســٹر  Axoniusکــے چیــف انفارمیشــن ســکیورٹی افســر اور  SANSانســٹیٹیوٹ میــں ســینئر معلــم ہیــں -آپ
ٹوئیٹــر پــر ان تــک رســائی @ lennyzeltserکــے ذریعــے حاصــل کــر ســکتے ہیــں اور ان کا بــاگ  zeltser.comپــر
پــڑھ ســکتے ہیــں-

وسائل:

					
سوشل انجینرئنگ:
سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دھوکہ دینا		 :
				
پاس ورڈز کو آسان بنانا:

http://www.sans.org/u/X7k
http://www.sans.org/u/X7p
http://www.sans.org/u/Xu9
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