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اس شامرے میں شامل ہے:

•سوشل انجینرئنگ کیا ہے؟
•سوشل انجینرئنگ حملوں کی شناخت
کرنا  /اُنہیں روکنا

جائزہ

سوشل انجینرئنگ
مہامن ایڈیٹر

ســائرب حملــہ آوروں ســے متعلــق زیــادہ تــر لوگــوں کــو ایــک عــام غلــط فہمــی یــہ
ـی
جمیــز الیــن ( SANS ،(@jameslyneکــے ســندیافتہ انســٹرکٹر اور
ہــے کــہ وہ لوگــوں کــے کمپیوٹــرز اور اکاؤنٹــس ہیــک کرنــے کــے لیــۓ رصف اعلـ ٰ
ســوفوز میــں تحقیــق کــے عاملــی رسبــراہ ہیــں -وہ ســائرب ُمجرمــان کــی
درجــے کــے ٹولــز اور تکنیــک کا اســتمعال کرتــے ہیــں -یــہ بــات دُرســت نہیــں ہــے-
جدیــد تریــن تخلیقــات کــو ریــورس انجینــر کرتــے ہیــں -وہ  SANSمیــں
ســائرب حملــہ آوروں نــے یــہ بــات جــان لــی ہــے کــہ آپ کــی معلومــات چــوری کرنــے،
ِ
‹میٹااســپلوائٹ› ( )SEC580اور ‹سوشــل انجینرئنــگ› ( )SEC567کــے
اکاؤنٹــس ہیــک کرنــے یــا آپ کــے سســٹم کــو متاثــر کرنــے کا ســب ســے آســان طریقــہ
کورســز کــے ُمص ّنــف ہیــں-
لوگــوں ســے دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے کوئــی غلطــی رسزد کروانــا ہــے -اس نیــوز
لیٹــر میــں آپ اِن حملــوں ،جــو کــہ سوشــل انجینرئنــگ کہالتــے ہیــں ،کــے بــارے میــں
جانیــں گــے کــہ یــہ کام کیســے کرتــے ہیــں اور اِن ســے آپ اپنــی حفاظــت کیســے کــر ســکتے ہیــں-
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سوشــل انجینرئنــگ ایــک نفســیاتی حملــہ ہــے جــس میــں ایــک حملــہ آور آپ ســے دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے کوئــی ایســا کام کــروا دیتــا ہــے جــو آپ کــو نہیــں کرنــا چاہیــۓ-
سوشــل انجینرئنــگ کا تصـ ّور نیــا نہیــں ہــے ،یــہ ہــزاروں ســالوں ســے موجــود ہــے -اس کا تصـ ّور بالــکل ایــک دھوکےبــاز یــا دغابــاز کــی طــرح ہــے -ســائرب حملــہ آوروں کــے لیــۓ
آج کــی ٹیکنالوجــی اس لیــۓ زیــادہ مؤثــر ہــے کیونکــہ آپ انھیــں جســانی طــور پــر نہیــں دیکــھ ســکتے ہیــں ،وہ بــا آســانی کوئــی بھــی بھیــس بــدل کــر یــا اپنــی مرضــی ســے
کوئــی بھــی بــن کــر ،دنیــا بھــر میــں الکھــوں لوگــوں ،جــن میــں آپ بھــی شــامل ہیــں ،کــو نشــانہ بنــا ســکتے ہیــں -اس کــے عــاوہ سوشــل انجینرئنــگ حملــے کئــی ســکیورٹی
ٹیکنالوجیــز کــو پــار کــر ســکتے ہیــں -آپ ان حملــوں کــو باآســانی ســمجھنے اور اپنــے آپ کــو محفــوظ رکھنــے کــے لیــۓ ان دو مثالــوں پــر غــور کریــں-
آپ کــو کســی کــی فــون کال آتــی ہــے اور وہ یــہ کہتــا ہــے کــہ وہ کســی کمپیوٹــر ســپورٹ کمپنــی‹ ،آئــی ایــس پــی› یــا شــاید مائیکروســافٹ ٹیکنیــکل ســپورٹ ســے بــات کــر
رہــا ہــے -کالــر آپ کــو بتاتــا ہــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر انٹرنیــٹ پــر متواتــر اســکیننگ کــر رہــا ہــے اور ا ُن کا خیــال ہــے کــہ وہ متاثــر ہــو چــکا ہــے اور اســے آپ کــے کمپیوٹــر کــو
محفــوظ بنانــے کــی ذمــہ داری ســونپی گئــی ہــے -پھــر وہ مختلــف تکنیکــی اصطالحــات اســتمعال کــر کــے آپ کــو مبہــم اقدامــات کــے ذریعــے اس بــات پــر قائــل کرنــے کــی
کوشــش کرتــا ہــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہــو گیــا ہــے -مثــال کــے طــور پــر وہ آپ کــو کمپیوٹــر میــں کچــھ مخصــوص فائلــز تــاش کرنــے کا کہــہ ســکتا ہــے اور وہ آپ کــو
انھیــں ڈھونڈنــے میــں مــدد بھــی کــرے گا -جــب آپ ان فائلــز کــو ڈھونــڈ لیتــے ہیــں تــو وہ کالــر آپ کــو اس بــات پــر آمــادہ کرتــا ہــے کــہ ان فائلــز کا ملنــا اس بــات کــو یقینــی
بناتــا ہــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہــو چــکا ہــے ،جبکــہ حقیقــت میــں یــہ عــام سســٹم فائلــز ہوتــی ہیــں جــو کــہ دنیــا کــے ہــر کمپیوٹــر میــں پائــی جاتــی ہیــں -ایــک بــار جــب
وہ آپ کــو اس بــات کا یقیــن دال دیتــے ہیــں کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہــو گیــا ہــے تــو پھــر وہ آپ پــر اپنــے ســکیورٹی ســافٹ ویــر کــو خریدنــے کــے لیــۓ دبــاؤ ڈالتــے ہیــں یــا
اپنــے کمپیوٹــر کا ریمــوٹ ایکســیس فراہــم کرنــے کــے لیــۓ کہتــے ہیــں تاکــہ وہ اســے صحیــح کــر ســکیں -تاہــم جــو ســافٹ ویــر وہ آپ کــو بیــچ رہــے ہیــں وہ درحقیقــت ایــک
مــر پروگــرام ہــے -اگــر آپ اســے خریدتــے اور انســٹال کرتــے ہیــں تــو اس کا مطلــب ہــے کــہ انہــوں نــے نــہ رصف آپ کــو بیوقــوف بنــا کــر آپ کا کمپیوٹــر مــر پروگــرام
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سوشــل انجینرئ نــگ
ســے متاثــر کــر دیــا ہــے بلکــہ اس کام کــے لیــۓ آپ نــے انھیــں پیســے بھــی دیــۓ
ہیــں -اگــر آپ انھیــں اپنــے کمپیوٹــر کا ریمــوٹ ایکســیس فراہــم کــر دیتــے ہیــں تــو
وہ اس پــر قابــض ہــو ســکتے ہیــں ،اس میــں ســے معلومــات چــرا ســکتے ہیــں یــا پھــر
اســے بولــی لگانــے کــے لیــۓ اســتمعال کــر ســکتے ہیــں-
ایــک اور مثــال ای میــل حملــے کــی ہــے جــو کــہ ‹ســی ای او فــراڈ› کہالتــی ہــے اور
زیــادہ تــر دفــر میــں رومنــا ہوتــی ہــے -یــہ اس وقــت ممکــن ہوتــا ہــے جــب ایــک
ســائرب حملــہ آور آپ کــی تنظیــم کــے بــارے میــں آن الئــن تحقیــق کرتــا ہــے اور آپ
کــے افــر اور ســاتھ کام کرنــے والــے لوگــوں کــے نــام کــی شــناخت کرتــا ہــے -پھــر
یــہ حملــہ آور ان میــں ســے کوئــی بھــی فــرد بــن کــر ایــک ای میــل تخلیــق کرتــا
ہــے اور آپ کــو ارســال کرتــا ہــے -یــہ ای میــل آپ کــو فــوری اقــدام اٹھانــےکا کہتــی
حســاس معلومــات ای
ہــے جیســے کــہ آن الئــن پیســے بھیجنــا یــا کســی مــازم کــی ّ
سوشل انجینرئنگ حملوں کی شناخت اور انہیں روکنے کے لیئے عام
میــل کرنــا -اکــر اوقــات یــہ ای-میلــز کســی ہنگامــی صورتحــال کا دکھــاوا کرتــی
فہم ہی آپ کا سب سے مضبوط دفاع ہے-
ہیــں اور آپ کــو متــام حفاظتــی حصــار کــو پــار کــر کــے فــوری اقدامــات اٹھانــے کا
کہتــی ہیــں -مثــال کــے طــور پــر یــہ ای-میلــز آپ ســے یــہ کہــہ ســکتی ہیــں کــہ آپ
حســاس معلومــات کســی ذاتــی @ gmail.comاکاؤنــٹ پــر بھیــج
کوئــی بہــت ہــی ّ
دیــں -جــو چیــز ان مخصــوص حملــوں کــو بہــت خطرنــاک بناتــی ہــے وہ یــہ ہــے کــہ
ســائرب حملــہ آور اپنــی تحقیــق پہلــے ســے کــر لیتــے ہیــں -اس کــے عــاوہ ســکیورٹی
ٹیکنالوجیــز جیســے کــہ اینٹــی وائــرس یــا فائــروال ان حملــوں کــی شــناخت یــا انہیــں روک نہیــں ســکتے ہیــں کیونکــہ ان میــں کوئــی میلویــر یــا مــر لنکــس شــامل نہیــں
ہوتــے ہیــں-
آپ ایــک بــات ذہــن میــں رکھیــں کــہ اس طــرح کــے سوشــل انجینرئنــگ حملــے رصف فــون کالــز یــا ای میــل تــک ہــی محــدود نہیــں ہیــں بلکــہ یــہ کســی بھــی طریقــے ســے
رومنــا ہــو ســکتے ہیــں جــس میــں آپ کــے فــون کــے ٹیکســٹ میســیجز ،سوشــل میڈیــا یــا کســی شــخص کا بــذات خــود ہونــا بھــی شــامل ہیــں -یہــاں اہــم بــات یــہ ہــے کــہ آپ
کــو یــہ پتــہ ہونــا چاہیــۓ کــہ آپ کــو کــس چیــز ســے بچنــا ہــے کیونکــہ آپ ہــی اپنــا بہرتیــن دفــاع ہیــں-
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خــوش قســمتی ســے ان حملــوں کــو روکنــا آپ کــی ســوچ ســے بھــی زیــادہ آســان ہــے کیونکــہ عــام فہــم ہــی آپ کا بہرتیــن دفــاع ہــے -اگــر آپ کــو کوئــی چیــز مشــکوک لــگ
رہــی ہــو یــا کچــھ صحیــح نہیــں لــگ رہــا ہــو تــو یــہ ایــک حملــہ ہــو ســکتا ہــے -سوشــل انجینرئنــگ حملــے کــی ســب ســے عــام عالمــات میــں شــامل ہــے:
•اگر کوئی شخص شدید عجلت کا احساس دال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کوئی غلطی کرنے پر اکسا رہا ہے-
•اگر کوئی آپ سے ایسی معلومات مانگ رہا ہے جو ان کے پاس ہونی نہیں چاہیۓ یا انہیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیۓ جیسے کہ آپ کے اکاؤنٹ منربز-
•کوئی آپ سے آپ کا پاس ورڈ مانگ رہا ہے -کوئی بھی صحیح تنظیم آپ سے کبھی بھی پاس ورڈ نہیں مانگے گی-
•کوئی آپ پر سکیورٹی کے اس عمل یا طریقہ کار کو نظر انداز کرنے کے لیئے زور ڈال رہا ہے جس پر آپ کو دفرت میں الزمی عمل کرنا چاہیۓ-

جنوری OUCH! ٢٠١۷
سوشــل انجینرئ نــگ
•کوئــی ایســی چیــز جــو صحیــح نہیــں لــگ رہــی ہــو -مثــال کــے طــور پــر آپ کــو کوئــی مطلــع کرتــا ہــے کــہ آپ نــے کوئــی الٹــری یــا آئی-پیــڈ جیــت لیــا ہــے ،جــب
کــہ آپ نــے کســی الٹــری میــں رشکــت ہــی نہیــں کــی ہــے-
•آپ کــو کســی دوســت یــا ســاتھ کام کرنــے والــے کســی شــخص کــی جانــب ســے کوئــی عجیــب ســی ای میــل موصــول ہوتــی ہــے جــس میــں ایســے الفــاظ اســتمعال
ہــوۓ ہوتــے ہیــں جــو ان کــے نہیــں لگتــے -ہــو ســکتا ہــے کــہ ســائرب حملــہ آور نــے ان کا اکاؤنــٹ ہیــک کــر لیــا ہــو اور وہ اس کــے ذریعــے آپ کــو دھوکــہ دینــے
کــی کوشــش کــر رہــے ہــوں -اپنــی حفاظــت کــے لیئــے رضوری ہــے کــہ آپ اس طــرح کــی کســی بھــی ای میــل کــی اپنــے دوســت ســے ،رابطــے کــے مختلــف طریقــوں
میــں ســے کســی کــو بھــی اســتمعال کرتــے ہــوۓ تصدیــق کــر لیــں ،جیســے کــہ ان ســے مــل کــر یــا فــون کــے ذریعــے-
اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ کوئــی آپ کــو دھوکــہ دے رہــا ہــے یــا بیوقــوف بنــا رہــا ہــے تــو آپ اس شــخص ســے خــود مزیــد بــات چیــت نہیــں کریــں -اگــر حملــہ دفــر ســے
متعلــق ہــے تــو آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ اس کــی اطــاع ہیلــپ ڈیســک یــا انفارمیشــن ســکیورٹی ٹیــم کــو فــورا ً کریــں -یــاد رکھیــں کــہ آپ کا عــام فہــم ہــی آپ
کا بہرتیــن دفــاع ہــے-

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 ( securingthehuman.sans.org/ouch/archivesانگریــزی میــں) ـ

اردو ایڈیشن
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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۔

وسائل:

			
فشنگ:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#december2015

			
سی ای او فراڈ:
			
رینسم ویرئ:
		
 OUCHنیوز لیٹر آرکائیوز:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#july2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#august2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/archives

! OUCHکــی ا شــاعتSANS Secure The Human Programکــے ذریعــے ہوتــی ہــے اور اســے  Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Licenseکــے تحــت تقســیم کرنــے کــی اجــازت ہوتــی ہــے۔ آپ اس نیــوز لیٹــر کــو تقســیم
ســکتے ہیــں اگــر آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس میــں کوئــی تبدیلــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اســے تجارتــی مقاصــد کــے لئــے اســتعامل کریــں ۔ ترجمــے اور مزیــد معلومــات کــے لئےouch@securethehuman.orgپــر رابطــہ کریــں
ایڈیٹوریل بورڈ :بل وے مین ،والٹ اسکریونز ،فل ہوفمن ،لینس اسپٹزنر ،کارمن رولی ہارڈی ,چیرل کونلی۔
ترجمہ :شعیب ہاشمی

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

