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جائزہ

ِفشنگ

ای-میــل مواصــات کــے بنیــادی طریقــوں میــں ســے ایــک ہــے۔ ہــم نــہ رصف
اســے دفــر بلکــہ اپنــے دوســتوں اور خانــدان ســے رابطــے میــں رہنــے کــے
ڈاکٹــر النــس ہیــڈن برکلــی ریــرچ گــر ُوپ کــے مینیجنــگ ڈائریکٹــر
لیئــے بھــی اســتعامل کرتــے ہیــں۔ اِس کــے عــاوہ یــہ کــہ زیــادہ تــر تنظیمیــں
ہیــں۔ وہ ســکیورٹی اور اس ســے متعلــق رویّــوں پــر مہــارت
رکھتــے ہیــں -وہ ‹میــک گــرا ہِــل› کــی کتــاب People-Centric Security:
ای-میــل کــے ذریعــے آن الئــن رسوس فراہــم کرتــی ہیــں جیســے کــہ آپ کــے
 Transforming Your Enterprises Security Cultureکــے مصنــف ہیــں۔ آپ
آن الئــن خریــداری کــی تصدیــق یــا بینــک اســٹیٹمنٹس کــی دســتیابی -چ ُونکــہ
ا ُن تــک رســائی  www.linkedin.com/in/drhaydenکــے ذریعــے حاصــل
دنیــا بھــر کــے بہــت ســارے لــوگ ای-میــل پــر انحصــار کرتــے ہیــں اِس لیئــے
کــر ســکتے ہیــں۔
ا ُس پــر حملــہ ســائرب مجرمــان کــے لیئــے بُنیــادی طریقــوں میــں ســے ایــک بــن
گیــا ہــے۔ اس نی ُوزلیٹــر میــں ہــم ِفشــنگ کــے بــارے میــں بتائیــں گــے جــو کــہ
عــام ای-میــل حملــوں کــے طریقــوں میــں ســے ایــک ہــے۔ اس کــے عــاوہ ای-میــل کــو محفــوظ طریقــے ســے اســتعامل کرنــے ســے متعلــق حفاظتــی تدابیــر کــے
بــارے میــں بھــی بتائیــں گــے۔

مہامن ایڈیٹر

ِفشنگ

ِفشــنگ ســے ُمــراد وہ حملــہ ہــے جــس میــں ای-میــل یــا میســیجنگ رسوس کا اســتعامل کیاجائــے جیســے کــہ سوشــل میڈیــا ســائٹس پــر جــو کــہ آپ کــو دھوکــہ
دہــی یــا بیوقــوف بنــا کــر کچــھ اقدامــات اٹھانــے پــر مجبــور کرتــی ہیــں ،جیســے کــہ کســی لنــک پــر کلــک کرنــا یــا کوئــی اٹیچمنــٹ کھولنــا۔ ان حملــوں کا شــکار
ہونــے ســے آپ کــے کمپیوٹــر کــے متاثــر ہونــے اور/یــا بہــت ہــی اہــم معلومــات کــے چــوری ہونــے کا خدشــہ بــڑھ جاتــا ہــے۔ حملــہ آور ِفشــنگ ای-میلــز کــو
حقیقــی روپ دینــے کــے لیئــے بــڑی محنــت کرتــے ہیــں۔ مثـاً وہ اپنــی ای-میــل کــو ایســے پیــش کــر رہــے ہوتــے ہیــں کــہ ایســا لگتــا ہــے کــہ وہ کســی جاننــے
والــے کــی طــرف ســے آئــی ہــو جیســے کــہ کســی دوســت یــا ایســی قابــل اعتبــار کمپنــی ســے جســے آپ بہــت زیــادہ اســتعامل کرتــے ہــوں۔ وہ اِن پیغامــات کــو
صحیــح دکھانــے کــے لیئــے آپ کــے بینــک کــے لوگــوز اور ای-میــل ایڈریــس تــک جعلــی لــگا دیتــے ہیــں -اس کــے بعــد حملــہ آور ان ِفشــنگ ای-میلــز کــو الکھــوں
لوگــوں کــو بھیــج دیتــے ہیــں -ا ُنہیــں یــہ معلــوم نہیــں ہوتــا ہــے کــہ ا ُن کا شــکار کــون بنــے گا۔ ا ُنھیــں رصف یــہ معلــوم ہوتــا ہــے کــہ وہ جتنــی زیــادہ ای-میلــز
کریــں گــے ،کامیابــی کــے امکانــات ا ُتنــے ہــی زیــادہ ہــوں گــے۔ ِفشــنگ مچھلــی کــے جــال کــے اســتعامل ســے مشــابہت رکھتــی ہــے ،آپ کــو یــہ نہیــں معلــوم ہوتــا
ہــے کــہ آپ کیــا شــکار کریــں گــے لیکــن جتنــا بــڑا جــال ہــواگا ا ُتنــی ہــی زیــادہ مچھلیــاں آپ پکــڑ ســکتے ہیــں -حملــہ آور اپنــے مقاصــد حاصــل کرنــے کــے لیئــے
کئــی طریقــے اســتعامل کرتــے ہیــں۔
•معلومــات حاصــل کرنــا :حملــہ آور کا مقصــد آپ کــی ذاتــی معلومــات کا حصــول ہــے ،جــس میــں پــاس ورڈز ،کریــڈٹ کارڈ منــرز یــا بینکنــگ
تفصیــات شــامل ہیــں۔ ایســا کرنــے کــے لیئــے وہ آپ کــو ای-میــل کــے ذریعــے ایــک لنــک بھیجتــے ہیــں جــو بظاہــر بالــکل صحیــح لگتــا ہــے۔ پھــر یــہ
ویــب ســائٹ آپ کــو اپنــے اکاﺅنــٹ کــی تفصیــات اور ذاتــی تفصیــات فراہــم کرنــے کا کہتــی ہــے۔ چونکــہ یــہ ویــب ســائٹ جعلــی ہوتــی ہــے اس
لیئــے آپ کــی فراہــم کــردہ کوئــی بھــی معلومــات ســیدھا حملــہ آور تــک پہنچتــی ہــے۔
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ِفشــنگ
• ُمــر لنکــس :حملــہ آور کا مقصــد آپ کــے آلــہ کا کنٹــرول
حاصــل کرنــا ہــے۔ ایســا کرنــے کــے لیئــے وہ آپ کــو ای-میــل کــے
ذریعــے ایــک لنــک بھیجتــے ہیــں -اگــر آپ ا ُس لنــک پــر کلــک
کرتــے ہیــں وہ آپ کــو ایــک ایســی ویــب ســائٹ پــر لــے جاتــا ہــے
جــو آپ کــے آلــہ پــر حملــہ رشوع کــر دیتــی ہــے اور اگــر وہ حملــہ
کامیــاب ہوتــا ہــے تــو آپ کا سســٹم متاثــر ہــو جاتــا ہــے۔
• ُمــر اٹیچمنٹــس :اس میــں بھــی حملــہ آور کا مقصــد وہــی
ہوتــا ہــے یعنــی آپ کــے آلــہ کــو متاثــر کرنــا اور ا ُس کا اختیــار
حاصــل کرنــا لیکــن اس طریقــے میــں حملــہ آور لنــک بھیجنــے کــے
بجائــے متاثــرہ فائــل جیســے کــہ ‹ورڈ ڈاکومنــٹ› ای-میــل کرتــا
ہــے -اس اٹیچمنــٹ کــو کھولنــے ســے حملــہ رشوع ہــو جاتــا ہــے
اور ممکنــہ طــور پــر حملــہ آور کــو آپ کــے سســٹم کا اختیــار مــل
جاتــا ہــے۔
آپ کا بہرتین دفاع اپنے عام فہم کا استعامل ہے -اگر کوئی
•اســکےمز :کچــھ فشــنگ ای-میلــز عــام دغابــازی ہوتــی ہیــں فــرق
ای-میل یا پیغام آپ کو عجیب ،مشکوک یا ناقابلِ اعتبار
رصف اتنــا ہوتــا ہــے کــہ یــہ ڈجیٹــل طریقــے ســے ہوتــی ہیــں۔ وہ
لگ رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ فشنگ حملہ ہو۔
آپ کــو یــہ کہــہ کــر بیوقــوف بناتــے ہیــں کــہ آپ نــے الٹــری جیــت
لــی ہــے یــا وہ خیراتــی ادارہ بــن کــر آپ ســے خیــرات طلــب کرتــے
ہیــں یــا وہ آپ کــو الکھــوں ڈالــرز کســی دورسی جگــہ منتقــل
کرنــے میــں آپ ســے مــدد چاہتــے ہیــں -اگــر آپ ان میــں ســے
کســی کا بھــی جــواب دیتــے ہیــں تــو وہ آپ ســے اپنــی خدمــات کــے پیســے طلــب کرتــے ہیــں یــا بینــک اکاﺅنــٹ تــک رســائی مانگتــے ہیــں جــس کــے
نتیجــے میــں آپ اپنــے پیســوں ســے ہاتــھ دھــو بیٹھتــے ہیــں۔

اپنی حفاظت کرنا

تقریبـاً متــام صورتــوں میــں ای-میــل یــا کســی پیغــام کــو رصف کھولنــا اور پڑھنــا ٹھیــک ہــے۔ فشــنگ حملــے کــو کامیــاب بنانــے کــے لیئــے بُــرے لوگــوں کــو آپ
کــو دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے کچــھ اقدامــات اٹھانــے پــر مجبــور کرنــا ہوتــا ہــے۔ خــوش قســمتی ســے آپ کُچــھ طریقــوں ســے کســی بھــی پیغــام کــی نشــاندہی
کــر ســکتے ہیــں کــہ آیــا یــہ کوئــی فشــنگ حملــہ تــو نہیــں۔ فشــنگ ای-میــل کــی نشــاندہی کــے ســب ســے عــام طریقــے مندرجــہ ذیــل بیــان کیــۓ گئــے ہیــں۔
•ا ُس ای-میــل میــں ایــک ُعجلــت نظــر آتــی ہــے کیونکــہ ا ُس میــں یــہ مطالبــہ کیــا گیــا ہوتــا ہــے کــہ آپ کوئــی «فــوری قــدم» اٹھائیــں اس ســے قبــل کــہ
کوئــی بُــری چیــز ہــو جــاۓ جیســے کــہ آپ کــے اکاﺅنــٹ کا بنــد ہونــا۔ حملــہ آور کا مقصــد آپ کا بغیرســوچے ســمجھے جلــدی میــں کوئــی غلطــی
کرنــا ہــے۔
•آپ کــو کوئــی ای-میــل آتــی ہــے جــس میــں کوئــی ایســی اٹیچمنــٹ ہوتــی ہــے جــس کــی آپ توقــع نہیــں کــر رہــے ہوتــے ہیــں یــا وہ ای-میــل آپ
کــو اٹیچمنــٹ کھولنــے پــر آمــادہ کرتــی ہــے۔ مثــا ل کــہ طــور پــر ایــک ای-میــل آپ کــو موصــول ہوتــی ہــے جــس میــں کہــا جاتــا ہــے کــہ ا ُس کــی
اٹیچمنــٹ میــں ا ُن لوگــوں کــی تفصیــات موجــود ہــے جنہیــں کام ســے فــارغ کیــا جانــے واال ہــے یــا کام کرنــے والــوں کــی تنخــواہ کــی معلومــات ہیــں
یــا آئی-آر-ایــس (انٹرنــل ریونیــو رسوس) کــی جانــب ســے ایــک خــط ہــے جــس میــں یــہ کہــا گیــا ہــے کــہ آپ کــے خــاف مقدمــہ چالیــا جــا رہــا ہــے۔
•آپ کا نام استعامل کرنے کے بجائے وہ ای-میل آپ کو «معزز صارف» کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔
•وہ ای-میل آپ سے بہت اہم معلومات جیسے کہ کریڈٹ کارڈ منرب یا پاس ورڈ کی گزارش کر سکتی ہے۔

دسمرب OUCH! ٢٠١۵
ِفشــنگ
ـوی کرتــی ہــے کــہ کســی بــڑی تنظیــم کــی طــرف ســے آئــی ہــے لیکــن ا ُس میــں خــراب گرامئــر اور ہ ّجــے کا اســتعامل ہوتــا ہــے یــا اس
•وہ ای-میــل دعـ ٰ
میــں کســی ذاتــی ای-میــل ایڈریــس کا اســتعامل ہوتــا ہــے جیســے کــہ @hotmail.com، @yahoo.comیــا -@gmail.com
•وہ لنــک عجیــب یــا غیــررسکاری لگتــا ہــے۔ ایــک تجویــز یــہ ہــو ســکتی ہــے کــہ آپ اپنــے مــاﺅس کــو ا ُس لنــک کــے ا ُوپــر لــے جائیــں جــب تــک کــہ
ایــک پــاپ-اپ آپ کــو یــہ نــہ دکھــا دے کــہ یــہ لنــک آپ کــو اصــل میــں کہــاں لــے جــا رہــا ہــے -اگــر آپ کــی ای-میــل میــں دیــا گیــا لنــک ا ُس پــاپ-
اپ ســے مامثلــت نہیــں رکھتــا ہــے تــو آپ ا ُس پــر کلــک نــہ کریــں۔ موبائــل آالت میــں اپنــی انگلــی ا ُس لنــک پــر لــے جــا کــر دبائــے رکھنــے ســے آپ
کــو وہــی پــاپ-اپ نظــر آۓ گا۔ اس ســے بھــی زیــادہ محفــوظ طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ ا ُس پــورے یو-آر-ایــل کــو ای-میــل ســے کاپــی کــر کــے اپنــے
بــراﺅزر میــں پیســٹ کریــں یــا خــود صحیــح لنــک لکھیــں۔
•آپ کــو اپنــے کســی جاننــے والــے ســے ای-میــل موصـ ُول ہوئــی ہــے لیکــن ا ُس کا اندازِبیــان ایســا نہیــں لگتــا کــہ یــہ ا ُس شــخص نــے بھیجــی ہــے۔ اگــر
آپ کــو پھــر بھــی شــک ہــے تــو ای-میــل بھیجنــے والــے کــو فـ ُون کــر کــے تصدیــق کرلیــں۔ ایــک ســائرب ُمجــرم کــے لیئــے ایســی ای-میــل تخلیــق کرنــا
بہــت آســان ہــے جــو کــہ لگــے کــہ وہ آپ کــے کســی دوســت یــا ســاتھ کام کرنــے والــے کــی طــرف ســے آئــی ہــے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ای-میل یا پیغام فشنگ حملہ ہے تو آپ ا ُسے حذف کردیں -باآلخر عام فہم ہی آپ کے لیئے بہرتین دفاع ہے۔

مزید جانیئے

! OUCHکــے ماہانــہ ســیکیورٹی تعلیــم کــے نیــوز لیٹــر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رســائی حاصــل کریــں اور SANSســیکیورٹی ســے مزیدآگاہــی
کــے لئــے اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی میــں) ـ

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۔
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