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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

سوشل میڈیا پرائیویسی
جائزہ

کئــی لــوگ کســی ایســے گنجــان کمــرے میــں جانــے کــے بــارے میــں ســوچیں گــے بھــی نہیــں جہــاں لــوگ اونچــی آواز میــں اپنــی ذاتــی زندگــی کــے بــارے میــں

بــات چیــت کــر رہــے ہــوں ،اپنــی صحــت کــے مســائل ســے لــے کــر اپنــے خانــدان کــے افــراد اور دوســتوں کــے نــام ،عمــر ،نوکــری یــا اســکول کــے مقــام تــک تمــام
موضوعــات پــر لــوگ بــات چیــت کــر رہــے ہــوں -لیکــن اکثــر یہــی افــراد ان معلومــات کا اشــتراک سوشــل میڈیــا پــر کرنــے ســے پہلــے بالــکل بھــی نہیــں ســوچتے
ہیــں -بہــت زیــادہ معلومــات کا اشــتراک کرنــے کا اثــر نــہ صــرف آپ کــی ذاتــی اور پیشــہ ورانــہ زندگــی پــر پڑتــا ہــے بلکــہ آپ کــے خانــدان اور دوســتوں پــر بھــی
اس کا اثــر ہوتــا ہــے-
سوشــل میڈیــا لوگــوں ســے تعلقــات دوبــارہ وابســتہ کرنــے ،ان کــے ســاتھ معلومــات کا اشــتراک کرنــے اور ســیکھنے کــی بہتریــن جگــہ ہــے -تاہــم ،صــرف اس بــات
کــو یقینــی بنانــے ســے کــہ آپ کــی پرائیویســی ســیٹنگز کافــی مضبــوط ہیــں ،آپ اپنــے آپ کــو مک ّمــل محفــوظ قــرار نہیــں دے ســکتے ہیــں -جــب آپ کوئــی چیــز آن
الئــن شــایع کــر دیتــے ہیــں تــو اس پــر آپ کا اختیــار ختــم ہــو جاتــا ہــے -آپ کــو یــہ بــات ســمجھنی ہــو گــی کــہ آپ کــی کــون ســی معلومــات حاصــل کــی جــا رہــی ہیــں
اور ان کا اســتعمال کــس طــرح ہــو گا -سوشــل میڈیــا اســتعمال کرتــے ہــوۓ آپ مندرجــہ ذیــل پرائیویســی خدشــات کــو ذہــن میــں رکھیــں:
پرائیویســی ســیٹنگز :آپ اپنــے تمــام سوشــل میڈیــا اکاؤنٹــس کــی پرائیویســی ســیٹنگز کا بغــور اور کثــرت ســے جائــزہ لیتــے رہــا کریــں ،خصوصا ً جــب
‹ٹرمــز آف ســروس› اور ‹پرائیویســی پالیســیز› میــں کچــھ تبدیلــی رونمــا ہــو -یــاد رہــے کــہ اگــر آپ نــے اپنــی اشــتراک کــردہ اشــیاء کــی وہ ســیٹنگز جــس
کــے ذریعــے آپ یــہ انتخــاب کــر ســکتے ہیــں کــہ کــون اســے دیکــھ ســکتا ہــے اور کــون نہیــں ،پھــر بھــی آپ کــی تمــام آن الئــن معلومــات ان سوشــل میڈیــا
ســرورز پــر موجــود رہیــں گــی ،اور شــاید ہمیشــہ ہــی رہیــں-

پرائیویســی ٹــری :سوشــل میڈیــا ســیٹنگز آپ کــو ان دوســتوں ،رشــتےداروں اور ســاتھ کام کرنــے والــے لوگــوں ســے نہیــں بچــا ســکتی ہیــں جــو آپ کــی
شــائع کــی ہوئــی کســی چیــز کــو دیکــھ ســکتے ہــوں اور اس کا مزیــد اشــتراک اپنــے دوســتوں ســے کــر ســکتے ہــوں-

اپنــے خانــدان کــے ســاتھ اشــتراک کرنا :ہــر کوئــی اپنــے دوســتوں اور خانــدان کــے بــارے میــں بــات کرنــا چاہتــا ہــے -لیکــن ســالگرہ کــے کیــک کــی
تصاویــر یــا اپنــی صحــت ســے متعلــق مســائل کــے بــارے میــں اشــتراک کرنــے ســے ہــو ســکتا ہــے کــہ لــوگ آپ کا مــذاق اڑائیــں -اس طــرح کــی اشــیاء کا
اشــتراک اگــر بچــے کرتــے ہیــں تــو اس کا گہــرا اثــر ان کــی ذاتــی زندگیــوں پــر پــڑ ســکتا ہــے-

معلومــات کا اشــتراک :اگــر کوئــی ســروس «مفــت» ہــے تــو اس کا مطلــب ہــے کــہ اس کــے اســتعمال کرنــے والــے لــوگ اس کــی مصنوعــات ہیــں -تحقیقــات
ســے پتــہ چــا ہــے کــہ آپ جــو کچــھ بھــی آن الئــن کرتــے ہیــں ،اس کــی معلومــات دوســروں کــو بیچــی جــا ســکتی ہیــں-
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محــل وقــوع (لوکیشــن) کــی سروســز :آپ کــی چیــک-ان ســے متعلــق معلومــات کــو آپ کــی دوســری ذاتــی معلومــات کــے ســاتھ شــامل کــر کــے آپ کــی
زندگــی اور عــادات کــو دیکھتــے ہــوۓ پروفائــل بنائــی جــا ســکتی ہــے جــس کــے نتیجــے میــں لــوگ آپ کــی معلومــات کــو چــوری چھپــے دیکــھ ســکیں
گــے اور ہــو ســکتا ہــے کــہ کوئــی ہراســاں کرنــے جیســا واقعــہ بھــی رونمــا ہــو جائــے -مزیــد یــہ کــہ آپ تصاویــر یــا ویڈیــوز میــں محــل وقــوع کــی معلومــات
کا اشــتراک کرتــے ہــوۓ ہوشــیار رہیــں-

آرٹیفیشــل انٹیلیجنــس :آرٹیفیشــل انٹیلیجنــس ،سوشــل میڈیــا اور مارکیٹنــگ ایــک کامــل امتــزاج ہــے -مارکیٹنــگ کــے شــعبے ســے تع ّلــق رکھنــے والــے
افــراد اب آپ کــی آن الئــن عــادات ســے متعلــق اکٹھــی کــی ہوئــی معلومــات کــو اســتمعال کرتــے ہــوۓ آپ کــو ان مصنوعــات کــے اشــتہارات دکھاتــے ہیــں
جــن کــے بــارے میــں آپ نــے آخــری دفعــہ آن الئــن کچــھ معلومــات حاصــل کــی تھیــں یــا آپ خریدنــا چاہتــے ہیــں -اشــتہار کــی وجــہ ســے وہ آپ کــی
مسلســل معلومــات حاصــل کرتــے رہتــے ہیــں-
ڈیجیٹــل موت :جــب کوئــی شــخص وفــات پــا جاتــا ہــے اور اس کــے پســماندگان اس کــے آن الئــن اکاؤنٹــس کــی دیکــھ بھــال نہیــں کرتــے ہیــں یــا ان کــو
حــذف نہیــں کرتــے ہیــں تــو ان اکاؤنٹــس کا ڈیجیٹــل حملــہ آوروں کــے نشــانے پــر آنــے کا خطــرہ بــڑھ جاتــا ہــے -کســی شــخص کــی انفــرادی پرائیویســی
کا اثــر صــرف اس شــخص پــر نہیــں بلکــہ اس کــے خانــدان اور دوســتوں پــر بھــی ہــو ســکتا ہــے-
غیــر ارادی انکشــاف :جــن معلومــات کا اشــتراک آپ آن الئــن کرتــے ہیــں وہ آپ کــے ماضــی کــے بــارے میــں کافــی معلومــات ظاہــر کــر ســکتے ہیــں جــس
کــے نتیجــے میــں آپ کــے آن الئــن خفیــہ ســوالوں کــے جوابــات کا بھــی پتــہ چــل ســکتا ہــے-
پرائیویســی صــرف سوشــل میڈیــا اکاؤنٹــس میــں پرائیویســی اختیــارات کــو ترتیــب دینــے ســے کہیــں بــڑی چیــز ہــے -آپ جتنــی زیــادہ اپنــی معلومــات کا اشــتراک
کریــں گــے اور جتنــی زیــادہ آپ کــی معلومــات کا اشــتراک دوســرے لــوگ کریــں گــے اتنــی ہــی زیــادہ آپ کــی معلومــات کارپوریشــنز ،حکومتیــں اور دوســرے ادارے
اکٹھــا کریــں گــے اور اســتعمال کریــں گــے -اپنــی معلومــات کــی حفاظــت کــے بہتریــن طریقــوں میــں ســے ایــک یــہ ہــے کــہ آپ اور دوســرے لــوگ آپ ســے متعلــق
معلومــات کا آن الئــن اشــتراک محــدود کــر دیــں ،اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کــن پرائیویســی اختیــارات کا اســتعمال کــر رہــے ہیــں-

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
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مہامن ُمدیر

کیتھــی کلک فارچــون  ٠٠٥گلوبــل کمپنــی میــں ســکیورٹی آگاہــی مہــم پروگــرام بنانــے کا  ٤١ســالہ تجربــہ رکھتــی ہیــں -کیتھــی کــو

پیچیــدہ ٹیکنیــکل موضوعــات کــو ایســی ســہل زبــان میــں تبدیــل کرنــے کا بیحــد شــوق ہــے جــس کــے ذریعــے لــوگ اپنــی آن الئــن
حفاظــت کــو مزیــد بہتــر بنــا ســکیں-
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