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جائزہ

موبائل ایپلیکیشنز کا محفوظ طریقے سے استمعال

موبائــل آالت کــو جــو چیــز مختلــف بناتــی ہــے وہ اس میــں اســتمعال ہونــے والــی
الکھــوں ایپلیکیشــنز ہیــں جــن میــں ســے ہــم کســی کــو بھــی ُمنتخــب کــر ســکتے ہیــں-
یــہ ایپلیکیشــنز ہمیــں زیــادہ ف ّعــال بناتــی ہیــں ،فــوری مواصــات اور دورسوں ســے
چیــزوں کا اشــراک کرنــے ،لوگــوں کــو تربیــت یــا تعلیــم دینــے یــا پھــر رصف تفریــح
کا موقــع فراہــم کرتــی ہیــں -تاہــم ان موبائــل ایپلیکیشــنز کــی طاقــت کــے ســاتھ ســاتھ
کچــھ خطــرات بھــی الحــق ہیــں -آپ ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنــا کــر اپنــی موبائــل
ایپلیکیشــنز کــو باحفاظــت اســتمعال کــر ســکتے ہیــں-

مہامن ایڈیٹر

جاشــوا رائــٹ کاؤنٹــر ہیــک میــں ٹیکنیــکل ڈائریکٹــر اور SANS
انســٹیٹیوٹ میــں ســینرئ انســٹرکٹر ہیــں -وہ  :SEC575موبائــل ڈیوائــس
ســکیورٹی اینــڈ ایتھیــکل ہیکنــگ ،اور ہیکنــگ ایکســپوزڈ :وائرلیــس کــے
مصنــف ہیــں -آپ ان تــک ٹوئیٹــر پــر  @joswr1ghtکــے ذریعــے رســائی
حاصــل کــر ســکتے ہیــں-

موبائل ایپلیکیشنز کا حصول

ســب ســے پہــا قــدم اس بــات کــو یقینــی بنانــا ہــے کــہ آپ موبائــل ایپلیکیشــنز کــو محفــوظ اور قابــلِ بھروســہ جگــہ ســے ڈاؤن لــوڈ کــر رہــے ہیــں -ســائرب ُمجرمــان نــے ایســی
متاثــر ایپلیکیشــنز بنانــے اور ا ُنھیــں بانٹنــے میــں مہــارت حاصــل کــر لــی ہــے جــو کــہ دیکھنــے میــں بالــکل صحیــح لگتــی ہیــں -اگــر آپ ان متاثــرہ ایپلیکیشــنز میــں ســے کســی
کــو اِنســٹال کرتــے ہیــں تــو ُمجرمــان آپ کــے موبائــل آالت کا مک ّمــل کنٹــرول حاصــل کــر ســکتے ہیــں -ایپلیکیشــنز کــو معــروف اور قابــلِ بھروســہ جگــہ ســے ڈاؤن لــوڈ کرنــے
ســے آپ متاثــرہ ایپلیکیشــن اِنســٹال کرنــے کــے خطــرے کــو کــم کــر دیتــے ہیــں -آپ کــو شــاید اس بــات کا احســاس نہیــں ہــو لیکــن آپ کــے موبائــل آلــہ کا برانــڈ آپ کــی
ایپلیکیشــنز کــو ڈاؤن لــوڈ کرنــے کــے اختیــارات کا تع ّیــن کرتــا ہــے-
ای ّپــل کــے آالت جیســے کــہ آئــی پیــڈ یــا آئــی فــون میــں آپ ایپلیکیشــنز کــو رصف ای ّپــل اپــپ اســٹور کــے ذریعــے ڈاؤن لــوڈ کــر ســکتے ہیــں -اس کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ ای ّپــل
موبائــل ایپلیکیشــنز کــو دســتیاب کرنــے ســے پہلــے اس کــی ســکیورٹی کــی جانــچ پڑتــال خــود کرتــا ہــے -ایپّــل متــام ُمتاثــرہ موبائــل ایپلیکیشــنز کــو نہیــں پکــڑ ســکتا ہــے لیکــن
اس ُمنظّــم ماحــول کــی وجــہ ســے ُمتاثــرہ موبائــل ایپلیکیشــن اِنســٹال کرنــے کــے خطــرات کــو حیــرت انگیــز طــور پــر کــم کرنــے میــں مــدد ملتــی ہــے -مزیــد یــہ کــہ اگــر ای ّپــل
کــو اپنــے ایــپ اســٹور میــں کوئــی ایســی موبائــل ایپلیکیشــن ملتــی ہــے جــس کــے بــارے میــں ا ُســے لگتــا ہــے کــہ وہ ُمتاثــر ہــو گئــی ہــے تــو وہ ا ُســے جلــد وہــاں ســے ہٹــا دیتــا
ہــے -ونــڈوز فــون میــں بھــی ایپلیکیشــنز کــے لیــۓ یہــی طریقــہ اســتمعال ہوتــا ہــے-

اینڈرائــڈ موبائــل آالت ُمختلــف ہوتــے ہیــں -اینڈرائــڈ آپ کــو اس معاملــے میــں کافــی لچــک دیتــا ہــے کیونکــہ وہ آپ کــو موبائــل ایپلیکیشــن انٹرنیــٹ پــر کہیــں ســے بھــی
ڈاؤن لــوڈ کرنــے دیتــا ہــے -تاہــم اس ســہ ُولت کــے ســاتھ ذمــہ داری بھــی کافــی بــڑھ جاتــی ہــے -آپ کــو موبائــل ایپلیکیشــنز کــو ڈاؤن لــوڈ اور اِنســٹال کرتــے وقــت کافــی
ُمحتــاط رہنــا چاہیــۓ کیوںکــہ ان متــام ایپلیکیشــنز میــں ســے ســب کا جائــزہ نہیــں لیــا گیــا ہوتــا ہــے -گـ ُوگل بھــی ای ّپــل کــی طــرح ایــک ُمنظّــم موبائــل ایپلیکیشــن اســٹور چالتــا
ہــے جــو کــہ ‹گـ ُوگل پلــے› کہالتــا ہــے -آپ جــو موبائــل اپپلیکیشــنز گـ ُوگل پلــے ســے ڈاؤن لــوڈ کرتــے ہیــں ،ا ُن ســب نــے بُنیــادی ســکیورٹی ٹیســٹ پــاس کیــا ہوتــا ہــے -اس لیــۓ
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موبا ئــل ایپلیکیشــنز کا محفــو ظ طر یقــے ســے اســتمعا ل
ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ اینڈرائــڈ ایپلیکیشــنز کــو رصف گ ـ ُوگل پلــے ســے ڈاؤن
لــوڈ کریــں -آپ د ُورسی ویــب ســائٹس ســے اینڈرائــڈ موبائــل ایپلیکیشــنز اِنســٹال
کرنــے ســے اجتنــاب کریــں کیونکــہ کوئــی بھــی ،بشــمول ســائرب ُمجرمــان کــے ،بــا
آســانی ُمــر موبائــل ایپلیکیشــنز بنــا ســکتے ہیــں اور ا ُســے پھیــا ســکتے ہیــں اور
دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ کــے موبائــل آلــہ کــو ُمتاثــر کــر ســکتے ہیــں -اضافــی
تح ّفــظ کــے طــور پــر جــب بھــی ُممکــن ہــو آپ اپنــے موبائــل آلــہ پــر اینٹــی وائــرس
اِنســٹال کــر دیــں-

اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کــون ســا آلــہ اســتمعال کــر رہــے ہیــں ،ایــک
اضافــی قــدم جــو آپ اٹھــا ســکتے ہیــں وہ یــہ ہــے کــہ آپ کوئــی بھــی بالــکل نئــی
ایپلیکیشــن یــا ایســی ایپلیکیشــن جســے بہــت کــم لوگــوں نــے ڈاؤن لــوڈ کیــا ہــے
موبائل ایپلیکیشنز کو محفوظ طریقے سے استمعال کرنے کا سب
یــا جــس کــے بــارے میــں بہــت کــم مثبــت تبــرے موجــود ہــوں ،کــو اِنســٹال
سے آسان طریقہ ا ُسے قابلِ بھروسہ جگہ سے انسٹال کرنا ،ا ُس کی
کرنــے ســے اجتنــاب کریــں -جــو ایپلیکیشــن جتنــا زیــادہ عرصــے ســے دســتیاب ہــو،
اپڈیٹس جب بھی دستیاب ہوں ا ُنھیں انسٹال کرنا اور ایپلیکیشن کو
ا ُســے جتنــے زیــادہ لوگــوں نــے اســتمعال کیــا ہــو اور جــس کــے بــارے میــں زیــادہ
رصف رضورت کی اجازت دینا شامل ہے-
مثبــت تبــرے موجــود ہــوں ،ا ُس پــر ا ُتنــا ہــی بھروســہ کیــا جــا ســکتا ہــے -اس کــے
عــاوہ یــہ کــہ آپ رصف وہ ایپلیکیشــنز اِنســٹال کریــں جــن کــی آپ کــو رضورت
ہــے اور جســے آپ اســتمعال کرتــے ہیــں -آپ اپنــے آپ ســے ســوال کریــں کــہ کیــا
آپ کــو اس ایپلیکیشــن کــی رضوروت ہــے؟ نــہ رصف یــہ کــہ ہــر نئــی ایپلیکیشــن
اپنــے ســاتھ ُممکنــہ طــور پــر نئــے خطــرات لــے کــر آتــی ہــے بلکــہ نئــے پرائیویســی مســائل بھــی التــی ہــے -اگــر آپ کوئــی ایپلیکیشــن اســتمعال کرنــا چھــوڑ دیتــے ہیــں تــو
ا ُســے اپنــے موبائــل آلــہ ســے نــکال دیــں (اگــر آپ کــو ا ُس کــی رضورت پــڑے تــو آپ ا ُســے کبھــی بھــی واپــس اِنســٹال کــر ســکتے ہیــں) -آخــر میــں یــہ کــہ آپ اپنــے موبائــل
آلــہ کــو کبھــی بھــی جیــل بریــک یــا ُروٹ نــہ کریــں -یــہ وہ طریقــہ ہــے جــس کــے ذریعــے آپ غیــر منظ ُورشُ ــدہ ایپلیکیشــنز اِنســٹال کــر ســکتے ہیــں یــا پہلــے ســے موجــود
خُصوصیــات میــں تبدیلــی کــر ســکتے ہیــں -یــہ نــہ رصف آپ کــے موبائــل آلــہ کــے ســکیورٹی کنٹرولــز کــو نظرانــداز کرتــا ہــے بلکــہ اس طــرح وارنٹــی اور ســپورٹ کانٹریکٹــس
بھــی غیــر ُمتاثــر ہــو جاتــے ہیــں-

اجازت

ایــک بــار جــب آپ قابــلِ بھروســہ جگــہ ســے موبائــل ایپلیکیشــن اِنســٹال کــر دیــں تــو اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے ا ُســے محفــوظ طریقــے ســے کنفیگــر کیــا ہــے
اور وہ آپ کــی پرائیویســی کــی حفاظــت کــر رہــا ہــے -آپ موبائــل ایپلیکیشــن کــو اپنــے آلــہ میــں کســی قســم کــی بھــی رســائی فراہــم کرنــے ســے پہلــے رضور ســوچیں کــہ:
کیــا آپ ا ُس ایپلیکیشــن کــو ا ُس کــی مانگــی گئــی اجــازت دینــا چاہتــے ہیــں؟ کیــا ا ُس ایپلیکیشــن کــو ا ُس اجــازت کــی رضورت ہــے بھــی؟ مثــال کــے طــور پــر کُچــھ ایپلیکیشــنز
‹جیو-لوکیشــن› کا اســتمعال کرتــی ہیــں -اگــر آپ ایســی کســی ایپلیکیشــن کــو اپنــے م ّحــلِ وقـ ُوع کــی ہمیشــہ معل ُومــات فراہــم کرنــا چاہتــے ہیــں تــو اس کا مطلــب ہــے کــہ
آپ ا ُس ایپلیکیشــن کــے خالــق کــو اپنــی ُمک ّمــل نقــل و حرکــت کــو ٹریــک کرنــے کــی اجــازت دے رہــے ہیــں جــس کــے نتیجــے میــں ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ آپ کــی معل ُومــات
د ُورسوں کــو بیــچ دے -اگــر آپ ا ُنہیــں اجــازت نہیــں دینــا چاہتــے ہیــں تــو ا ُن کــی طــرف ســے مانگــی گئــی اجــازت کــی متــام درخواســتوں کــو رد کــر دیــں یــا کوئــی دورسی
ایســی ایپلیکیشــن ڈھ ُونڈیــں جــو کــہ آپ کــی رضوریــات پــوری کرتــی ہــو -یــہ بــات ہمیشــہ یــاد رکھیــں کــہ آپ کــے پــاس بہــت اختیــارات ہیــں-

مارچ OUCH! ٢٠١۷
موبا ئــل ایپلیکیشــنز کا محفــو ظ طر یقــے ســے اســتمعا ل

ایپلیکیشنز کو اپڈیٹ کرنا

موبائــل ایپلیکیشــنز کــو بھــی بالــکل آپ کــے کمپیوٹــر اور موبائــل آلــہ کــے آپریٹنــگ سســٹم کــی طــرح اپڈیــٹ اور تــازہ تریــن رکھنــے کــی رضورت ہوتــی ہــےُ -مجرمــان
ُمسلســل ایپلیکیشــنز میــں کمزوریــاں تــاش کــر رہــے ہوتــے ہیــں -وہ پھــر اِن کمزوریــوں کا فائــدہ ا ُٹھانــے کــے لیــۓ حملــے تخلیــق کرتــے ہیــں -جــو لــوگ آپ کــی ایپلیکیشــن

تخلیــق کرتــے ہیــں وہ اِن کمزوریــوں کــی تصحیــح اور آپ کــے آالت کــو محفــوظ رکھنــے کــے لیــۓ اپڈیٹــس بھــی جــاری کرتــے ہیــں -آپ جتنــا زیــادہ اپڈیٹــس کــے بــارے
میــں جانــچ کریــں گــے اور ا ُنھیــں اِنســٹال کریــں گــے ،ا ُتنــا ہــی بہــر ہــوگا -زیــادہ تــر آالت آپ کــو موبائــل ایپلیکیشــنز میــں خـ ُودکار طــور پــر اپڈیــٹ کــو کنفیگــر کرنــے کــی
ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں -ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ اِس ســیٹنگ کا رضور اســتمعال کریــں -اگــر یــہ ُممکــن نہیــں ہــے تــو ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ اپنــی موبائــل ایپلیکیشــنز
میــں ہــر دو ہفتــے بعــد اپڈیٹــس کــی جانــچ کریــں -آخــری بــات یــہ کــہ جــب آپ کــی ایپلیکیشــنز اپڈیــٹ ہــو جائیــں تــو آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے ا ُس میــں
مانگــی گئــی کســی بھــی نئــی اجــازت کــی تصدیــق کــر لــی ہــے-

مزید جانیئے
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