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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

ڈیجیٹل وراثت
جائزہ

کیــا آپ نــے کبھــی اس مشــکل اور تکلیفــدہ ســوال کــے بــارے میــں ســوچا ہــے کــہ»،آپ کــے مرنــے کــے بعــد یــا جــب آپ ٹیکنالوجــی اســتعمال کرنــے کــے قابــل
» ہــم میــں ســے کئــی لوگــوں کــے پــاس پہلــے ســے وصیــت اور ایســی فہرســت موجــود ہــو گــی یــا
نہیــں رہیــں گــے تــو آپ کــی ڈیجیٹــل موجودگــی کا کیــا بنــے گا؟ 
ہونــی چاہیئــے جــس میــں وہ تمــام باتیــں لکھــی ہــوں جــن کــے بــارے میــں آپ چاہتــے ہیــں کــہ آپ کــے پیــاروں کــو آپ کــے اس دنیــا ســے جانــے کــے بعــد علــم ہــو-

 لیکــن ہمــاری ڈیجیٹــل معلومــات اور ڈیجیٹــل اکاؤنٹــس کا کیــا بنــے گا؟ کیــا ہمیــں کســی قســم کــی ڈیجیٹــل وصیــت کــے بــارے میــں ســوچنا چاہیئــے؟ کیــا ہمیــں «ڈیجیٹــل
وراثــت» کا منصوبــہ بنانــا چاہیئے؟
آپ اپنــی ڈیجیٹــل موجودگــی کــے بــارے میــں ســوچیں -بینــک اور ریٹائرمنــٹ اکاؤنٹــس ،گھــر کــے لیئــے قرضــے ،خانــدان کــی تصاویــر اور ویڈیــوز ،اســمارٹ ہــوم
اکاؤنٹــس ،ای میــل اور سوشــل میڈیــا آپ کــے ڈیجیٹــل وجــود کــی چنــد مثالیــں ہیــں -آپ کــی یــا آپ کــے خانــدان کــے کســی قریبــی فــرد کــی وفــات کــی صــورت میــں
آپ کــے خانــدان یــا پیــاروں کــو فــوری طــور پــر ان اکاؤنٹــس یــا معلومــات تــک رســائی کــی ضــرورت پــڑ ســکتی ہــے -مزیــد یــہ کــہ پرانــی معلومــات اور آن الئــن
اکاؤنٹــس میــں وقــت کــے ســاتھ ســاتھ کمزوریــاں رونمــا ہــو ســکتی ہیــں اور وہ ہیکــرز کا نشــانہ بــن ســکتی ہیــں جــس کــی وجــہ ســے وفــات پانــے والــے شــخص کا
خانــدان اور دوســت خطــرے میــں پــڑ ســکتے ہیــں-

منصوبہ بنانا

بہتــر ہــو گا کــہ آپ اپنــی خواہشــات ،جیســے کــہ مرنــے کــے بعــد کــی تفصیــات ،کا اظہــار قابــل بھروســہ خانــدان کــے افــراد یــا دوســتوں ســے کریــں -اس کــے عــاوہ

آپ اپنــے تمــام ڈیجیٹــل اثاثــوں اور آن الئــن اکاؤنٹــس کــی فہرســت تیــار کریــں -اگــر آپ اپنــے خانــدان کــے افــراد کــو اپنــے اکاؤنٹــس تــک رســائی فراہــم نہیــں کرتــے
ہیــں تــو آپ کــے مرنــے کــے بعــد ان کــے لیئــے آپ کــے اکاؤنٹــس تــک رســائی حاصــل کرنــا یــا اســے بنــد کرنــا بہــت مشــکل ہــو ســکتا ہــے -مثــال کــے طــور پــر کیــا
آپ یــہ چاہیــں گــے کــہ آپ کــے گھــر والــے آپ کــی ان تمــام تصاویــر اور ویڈیــوز ســے محــروم ہــو جائیــں جنہیــں آپ نــے پچھلــے کئــی ســالوں میــں اپلــوڈ کیــا تھــا؟
اس کا ایــک طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ اپنــی تمــام آن الئــن معلومــات کا انــدراج ایــک پــاس ورڈ مینیجــر میــں کریــں -یــہ ایــک ایســا پروگــرام ہــے جــو آپ کــے تمــام الگ
اِنــز اور پــاس ورڈز ،کریــڈٹ کارڈز اور دوســری ح ّســاس معلومــات کــو محفــوظ طریقــے ســے ذخیــرہ کرتــا ہــے -اس پروگــرام کــو خــاص طــور پــر پــاس ورڈز اور
ســکیورٹی ســوالوں کــو نہایــت آســان طریقــے ســے بنانــے ،اُســے ذخیــرہ کرنــے اور اُس تــک رســائی حاصــل کرنــے کــے لیئــے تخلیــق کیــا گیــا ہــے -یــہ کئــی طــرح
ســے ایــک بہــت طاقتــور ُٹــول ہــے جــو آپ کــی ڈیجیٹــل موجودگــی کــی فہرســت کــو ذخیــرہ کرنــے کــے لیئــے اســتعمال ہوتــا ہــے -کئــی ایســے پــاس ورڈ مینیجــرز
بھــی موجــود ہیــں جنہیــں آپ کنفیگــر کــر کــے اپنــے تمــام یــا کچــھ مخصــوص پــاس ورڈز کــو اپنــے خانــدان کــے قابــل بھروســہ افــراد کــے ســاتھ اشــتراک کــر ســکتے
ہیــں -اگــر آپ ایســا کرنــے پــر غیــر آرامــدہ محســوس کــر رہــے ہیــں تــو آپ پــاس ورڈ مینیجــر تــک رســائی کــی معلومــات لکــھ کــر ایــک لفافــہ میــں بنــد کــر دیــں
اور پھــر آپ کــی وفــات کــے بعــد اس بنــد لفافــہ کــو آپ کا نامــزد کــردہ کوئــی بھــی شــخص یــا آپ کــے خانــدان کا فــرد اســے کھــول لــے -اس طــرح انہیــں آپ کــے
پــاس ورڈ مینیجــر تــک رســائی مــل جائــے گــی اور وہ آپ کــے اکاؤنٹــس اور ان میــں موجــود معلومــات تــک رســائی حاصــل کــر ســکیں گــے-
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اس کــے عــاوہ کچــھ ایســی ویــب ســائٹس بھــی ہیــں جــو آپ کــو اپنــے قابــل اعتمــاد رابطــوں کــی نشــاندہی کرنــے کا اختیــار دیتــی ہیــں -مثــال کــے طــور پــر فیــس بــک
اپنــے صارفیــن کــو پہلــے ســے یــہ اختیــار فراہــم کرتــا ہــے کــہ اُن کــی وفــات کــی صــورت میــں ان کا اکاؤنــٹ آیــا ختــم کــر دیــا جائــے گا یــا وہ یــادگار کــے طــور پــر
رکھــا جائــے گا -اکاؤنــٹ کــو یــادگار ( )Memorializeبنانــے ســے یــہ ہوتــا ہــے کــہ وہ صــرف آپ کــے موجــودہ دوســتوں کــو نظــر آتــا ہــے اور وہــاں پــر پرانــی
یــادوں کا اشــتراک کیــا جــا ســکتا ہــے -آخــری بــات یــہ کــہ آپ کســی وکیــل یــا اســٹیٹ منصوبــہ ســاز) وہ شــخص جــو آپ کــی زندگــی میــں آپ کــی وفــات کــے بعــد
آپ کــی جایئــداد کــی تقســیم کــی منصوبــہ ســازی کرتــا ہــے (ســے بــات کرنــے پــر غــور کریــں جــو کــہ ڈیجیٹــل وراثــت پــر مہــارت رکھتــا ہــو-

ڈیجیٹل اثاثوں کا وراثت میں ملنا

ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ اپنــے آپ کــو کســی ایســی صــورت حــال میــں پائیــں جــس میــں آپ کــو حــال ہــی میــں فــوت ہــوۓ اپنــے کســی دوســت یــا خانــدان کــے فــرد کــے آن
الئــن اکاؤنٹــس تــک رســائی حاصــل کرنــی ہــو یــا اس کا پــاس ورڈ بازیــاب کرانــا ہــو -ہمــارا مشــوره ہــے کــہ آپ کوئــی بھــی ایســا قــدم اٹھانــے ســے پہلــے ایــک وکیــل
اور خانــدان کــے دوســرے افــراد ســے مشــوره کــر لیــں -کیونکــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ خانــدان کــے دوســرے افــراد آپ کــے اس قــدم کــو دیکــھ کــر نــاراض ہــو جائیــں-
آپ اس کــی ابتــداء کســی بھــی پــاس ورڈ کــی شــناخت ســے کــر ســکتے ہیــں جســے آپ ڈھونــڈ ســکیں -کیــا آپ کــے خانــدان کــے اس فــرد نــے پــاس ورڈ کہیــں لکــھ
کــے رکھــے ہیــں یــا اســے کہیــں ذخیــرہ کیــا ہــے؟ اگــر یــہ ممکــن نہیــں ہــو تــو پھــر آپ یــہ دیکھیــں کــہ آیــا آپ ان کــے زیــر اســتعمال کســی کمپیوٹــر یــا موبائــل آالت
تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں اور کیــا وہ اس میــں ابھــی تــک الگ ان ہیــں؟ اگــر ایســا ممکــن نہیــں ہــے تــو پھــر آپ کــو ہــر ویــب ســائٹ تــک رســائی حاصــل
کــر کــے فــوت ہــوۓ خانــدان کــے فــرد کــے اکاؤنــٹ تــک رســائی حاصــل کرنــی پــڑے گــی -اس طریقــے میــں اکثــر آپ کــو ڈیتــھ ســرٹیفیکیٹ اور اس بــات کا ثبــوت
دینــا پڑتــا ہــے کــہ آپ اس شــخص کــے بــراہ راســت رشــتہ دار ہیــں -کچــھ صورتــوں میــں آپ اکاؤنــٹ تــک رســائی یــا اس میــں موجــود معلومــات تــک رســائی
حاصــل نہیــں کــر ســکیں گــے بلکــہ آپ صــرف ان معلومــات کــو حــذف کــر ســکیں گــے -ہــر ویــب ســائٹ کا اس طــرح کــی صورتحــال ســے نمٹنــے کا طریقــہ کار
مختلــف ہوتــا ہــے اور اس عمــل میــں کافــی وقــت بھــی درکار ہــو ســکتا ہــے-
آج کــی ڈیجیٹــل دنیــا میــں ہمیــں مســتقبل کــی اســٹیٹ منصوبــہ ســازی کرتــے وقــت صــرف فزیــکل اثاثــوں کــے بــارے میــں نہیــں ســوچنا چاہیــۓ بلکــہ ڈیجیٹــل اثاثــوں
کــے بــارے میــں بھــی ســوچنا چاہیــۓ-
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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

شــیریل کانلــی فشــنگ اور آگاہــی پــر مہــارت رکھتــی ہیــں اور ان کــے تجربــوں میــں الک ہیــڈ مارٹــن میــں فشــنگ پروگــرام بنانــا اور

چالنــا شــامل ہــے -اب وہ  SANSکــی ســیکورٹی آگاہــی ٹیــم کــی مــدد کرتــی ہیــں اور ان کــے پــاس SSAP (SANS Security
 )Awareness Professionalسرٹیفیکیشــن ہــے-

وسائل:

					
پاس ورڈ مینیجرز:
				
پاس ورڈز کو آسان بنانا:

http://www.sans.org/u/Y5Y
http://www.sans.org/u/Y63
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