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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

موسم بہار کی صفائی ()Spring Cleaning
جائزہ

ہــم میــں ســے کئــی لــوگ بہــار آنــے کا شـدّت ســے انتظــار کــر رہــے ہــوں گــے! زمیــن ایــک مخصــوص شــکل اختیــار کرنــے لگتــی ہــے ،پھــول کھلنــے لگتــے ہیــں
اور کئــی لــوگ بہــار میــں اپنــے گھــر کــی مک ّمــل صفائــی ( )spring cleaningکرنــا چاہتــے ہیــں -اپنــے گھــر کــی صفائــی کــے بــارے میــں ســوچنا شــاید آســان
ہــو لیکــن اپنــی ڈیجیٹــل دنیــا کــی صفائــی کــے بــارے میــں بظاہــر کــم ہــی لــوگ ســوچتے ہیــں -آپ مندرجــہ ذیــل تجاویــز اپنــا کــر اپنــی ڈیجیٹــل زندگــی کــو ســدھار
ســکتے ہیــں اور نئــی عــادات کــو اپنــا ســکتے ہیــں:
بیــک اپــس :ہــم نــے یــہ تجویــز ســب ســے پہلــے اس لیئــے لکھــی ہــے کیونکــہ یــہ مســتقبل کــے حســاب ســے ســب ســے اہــم تریــن ایســا قــدم ہــے جســے
آپ کــو کســی بھــی دوســرے قــدم ســے پہلــے اٹھانــا چاہیئــے -آپ چاہــے جتنــا بھــی محفــوظ ہــو جائیــں آپ کــو کبھــی نــہ کبھــی بیــک اپ کــے ذریعــے
اہــم معلومــات کــو بازیــاب کرانــے کــی ضــرورت پیــش آئــے گــی -ان وجوہــات میــں ہــارڈ ڈرائیــو کا نــاکارہ ہونــا ،آلــہ کا گــم ہونــا اور رینســم ویئــر جیســے
میلویئــر ســے متاثــر ہونــا شــامل ہــے -خــودکار بیــک اپــس کــی صالحیــت کــو فعــال کرنــا اس بــات کــو یقینــی بناتــا ہــے کــہ آپ اپنــی اہــم تریــن معلومــات
کــو بازیــاب کــروا ســکتے ہیــں-

حــذف (ڈیلیــٹ) کرنــا :آپ اپنــے موبائــل آالت اور کمپیوٹــرز میــں موجــود غیــر اســتعمال شــدہ پروگرامــز یــا ایپلیکیشــنز کــو حــذف کــر دیــں -کچــھ ایپلیکیشــنز
کــو بــڑی مقــدار میــں اســٹوریج کــی ضــرورت ہوتــی ہــے جــس کــی وجــہ ســے نئــے خطــرات جنــم لــے ســکتے ہیــں اور آپ کــے آلــہ کــی رفتــار بھــی کــم
ہــو ســکتی ہــے -آپ کــے پــاس جتنــی کــم ایپلیکیشــنز ہــوں گــی اتنــا ہــی آپ کا سســٹم اور معلومــات محفــوظ ہــوں گــے -کئــی آالت آپ کــو یــہ معلومــات بھــی
فراہــم کرتــے ہیــں کــہ آپ نــے آخــری مرتبــہ کوئــی ایپلیکیشــن کــب اســتعمال کــی تھــی -اگــر آپ نــے اســے کچــھ مہینــوں پہلــے اســتعمال کیــا تھــا تــو اس
بــات کا قــوی امــکان ہــے کــہ آپ کــو اس ایپلیکیشــن کــی ضــرورت نہیــں ہــے!
اپڈیــٹ :آپ اپنــے تمــام آالت اور ایپلیکیشــنز کــو اپڈیــٹ رکھیــں اور جــب بھــی ممکــن ہــو ان میــں خــودکار اپڈیــٹ کــو فعــال کــر دیــں -اس طــرح آپ کــے آالت
اور ایپلیکیشــنز تــازہ تریــن رہیــں گــی -اس ســے نــہ صــرف وہ تیــز چلیــں گــی بلکــہ کســی کــے لیئــے بھــی ان کــو ہیــک کرنــا کافــی مشــکل ہــو جائــے گا-
پــاس ورڈز :اپنــے پــاس ورڈز کا جائــزہ لیــں -اگــر آپ ایــک ہــی پــاس ورڈ کــو مختلــف اکاؤنٹــس کــے لیئــے اســتعمال کرتــے ہیــں تــو آپ اســے تبدیــل کــر کــے
ہــر اکاؤنــٹ کــے لیئــے منفــرد پــاس ورڈ بنــا لیــں -کیــا آپ تمــام منفــرد پــاس ورڈز کــو یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں؟ آپ پــاس ورڈ مینیجــر اســتعمال کرنــے پــر
غــور کریــں -آخــری بــات یــہ کــہ جــب بھــی ممکــن ہــو آپ ٹــو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن ( )2FAکــو فعــال کــر دیــں خصوصـا ً ای میــل یــا مالــی اکاؤنٹــس کــے لیئــے-
مالــی اکاؤنٹــس :آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے بینــک اکاؤنٹــس ،کریــڈٹ کارڈ اکاؤنٹــس اور ریٹائرمنــٹ اکاؤنٹــس کــو آپ نــے اس طــرح کنفیگــر
کیــا ہــے کــہ جــب بھــی ان کــے ذریعــے کوئــی ٹرانزیکشــن ہــو خصوصـا ً جــب آپ کوئــی چیــز خریدیــں یــا پیســے منتقــل کریــں تــو اس کــی فــوراً اطــاع آپ
کــو مــل جائــے -آپ جتنــی جلــدی جعلــی ســرگرمی کــی نشــاندہی کریــں گــے اتنــا ہــی جلــدی آپ اس کــی روک تھــام کــر ســکتے ہیــں -کریــڈٹ منجمــد کرنــا آپ
کــی شــناخت کــی حفاظــت کا ســب ســے اہــم تریــن طریقــہ ہــو ســکتا ہــے لیکــن اس کا انحصــار اس بــات پــر ہــے کــہ آپ کــس ملــک میــں رہائــش پذیــر ہیــں-
www.sans.org/security-awareness

بــراؤزر :آپ اپنــے بــراؤزر میــں موجــود تمــام ایــڈ آنــز یــا پلــگ انــز کا جائــزہ لیــں -آپ پرمیشــن ســیٹنگز ( ) permission settingsکا جائــزہ لیــں؛
کیــا ان پلــگ انــز کــو آپ کــے مقــام ،پــاس ورڈز یــا کانٹیکــٹ لســٹ تــک رســائی کــی صحیــح میــں ضــرورت ہےبھــی یــا نہیــں؟ اگــر آپ کچــھ پلــگ انــز کــو
مزیــد اســتعمال نہیــں کــر رہــے ہیــں یــا آپ کــو ان ســے متعلــق پرائیویســی خدشــات ہیــں تــو آپ انہیــں حــذف کــر دیــں-

سوشــل میڈیــا :آپ اپنــی آن الئــن موجودگــی پــر نظــر رکھیــں اور اس کــی حفاظــت کریــں -آپ اپنــی پرائیویســی ســیٹتینگز کا جائــزہ لیــں اور ایســی تصاویــر
اور ویڈیــوز کــو حــذف کــر دیــں جــن کــی آپ کــو مزیــد ضــرورت نہیــں ہــے یــا جنہیــں آپ مزیــد اســتعمال نہیــں کرتــے ہیــں -آپ ســرچ انجــن کــے ذریعــے
اپنــے بــارے میــں انٹرنیــٹ پــر موجــود معلومــات کــو ڈھونــڈ ســکتے ہیــں اور دیکــھ ســکتے ہیــں کــہ آپ کــے بــارے میــں کــون ســی معلومــات دســتیاب
ہیــں -یــاد رکھیــۓ کــہ اپنــی معلومــات کــے اشــتراک کــو محــدود کرنــا اور ان لوگــوں کا انتخــاب کرنــا جــن کــے ســاتھ آپ ان معلومــات کا انتخــاب کرنــا
چاہتــے ہیــں ،بالــکل ٹھیــک عمــل ہــے-

میــز :آپ اپنــی میــز کــی دراز کــی صفائــی کریــں ،اس میــں موجــود پرانــی ہــارڈ ڈرائیــوز اور  USBsکــو وائــپ کریــں اور اگــر اس میــں کچــھ اســٹیکی
نوٹــس پــڑے ہــوں جــن میــں کافــی معلومــات لکھــی ہوئــی ہــوں تــو آپ انہیــں تلــف کــر دیــں -اگــر آپ کــے پــاس دســتاویزات کــو تلــف کرنــے واال آلــہ
(ڈاکومنــٹ شــریڈر) موجــود نہیــں ہــے تــو آپ اســے خریدنــے کــے بــارے میــں غــور کریــں-

ای میــل :آپ اپنــی ای میــل میــں موجــود فائلــز کــی بھــی صفائــی کریــں -جــن فائلــز کــی ضــرورت نہیــں ہــے انہیــں حــذف کــر دیــں اور باقیــوں کــو ّ
منظــم
حســاس معلومــات پــر خــاص طــور پــر توجــہ دیــں خصوصـا ً ان معلومــات پــر جــن میــں آپ کــی تاریــخ پیدائــش ،شــناختی کارڈ نمبــر یــا سوشــل
کریــں -آپ ّ
ســکیورٹی نمبــر شــامل ہــو اور ان کــو اپنــے ان باکــس ســے

یــہ بظاہــر ایــک مشــکل کام لگتــا ہــے لیکــن اس کــے ذریعــے آپ کــے آالت اور معلومــات کہیــں زیــادہ محفــوظ ہــو جائیــں گــی -اگــر یــہ تمــام کام بہــت زیــادہ لــگ
رہــے ہیــں تــو آپ ان میــں ســے چنــد کــو چــن لیــں اور روزانــہ یــا ہــر ہفتــے ایــک ایــک کــو جانچنــے کــی کوشــش کریــں -ہــر چھوٹــا قــدم آپ کــو لمبــے عرصــے
تــک محفــوظ رکــھ ســکتا ہــے

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

کیٹــی نیکلــس ( )@LiketheCoinsریــڈ کینیــری میــں پرنســپل انٹیلیجنــس اینیلســٹ ہیــں اور اس کــے ســاتھ ســاتھ وہ  SANSکــے

کورس  FOR578: Cyber Threat Intelligenceکی انسٹرکٹر بھی ہیں -ان کے پاس نیٹ ورک
کے دفاع ،انسیڈنٹ رسپانس اور سائبر تھریٹ انٹیلیجنس کا ایک دھائی
سے زیادہ کا تجربہ ہے-

وسائل:

					
کیا آپ کے پاس بیک اپ ہے؟:
					
پاس ورڈز کو آسان بنانا:
					
اپنے آپ کو آن الئن ڈھونڈیں:
					
اپنے موبائل آالت کو تلف کرنا:

http://www.sans.org/u/Z2G
http://www.sans.org/u/Y63
http://www.sans.org/u/ZVB
http://www.sans.org/u/ZVG
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