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جائزہ

بیک اپ اور ریکؤری

اگــر آپ ملبــے عرصــے تــک ایــک کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ کــو اســتعامل کرتــے ہیــں
تــو کبھــی نــہ کبھــی کچــھ غلــط ہــو ســکتا ہــے جــس کــے نتیجــے میــں آپ اپنــی ذاتــی
کیتــھ پامگریــن ایــک ســائرب ســکیورٹی کــے پیشــہ ور ہیــں اور آئــی ٹــی
فائلــز ،دســتاویزات یــا تصاویــر ســے ہاتــھ دھــو بیٹھیــں گــے -مثــال کــے طــور پــر ہــو
ســکیورٹی کــی صنعــت میــں  ٣٠ســال کا تجربــہ رکھتــے ہیــں -وہ SANS
ســکتا ہــے کــہ آپ حادثاتــی طــور پــر غلــط فائلــز ڈیلیــٹ کــر دیــں ،آپ کا ہارڈویــر
کــے ســینرئ انســٹرکٹر اور SANS SEC301؛ “انٹروڈکشــن ٹــو انفارمیشــن
نــاکارہ ہــو جاتــے ،آپ کا آلــہ گــم ہــو جاتــے یــا وہ ‹رینســم ویــر› جیســے میلویــر ســے
ســکیورٹی” کــے مص ّنــف ہیــں -کیتــھ ایــک کامیــاب ســکیورٹی کنســلٹنگ
چالتــے ہیــں اور ٹوئیٹــر پــر  @kpalmgrenکــے ذریعــے موجــود ہیــں-
متاثــر ہــو جــاۓ -ان اوقــات کــے لیــۓ بیــک اپ ہــی آپ کــی ڈیجیٹــل زندگــی کــی
تعمیــر نــو کا واحــد ذریعــہ جاتــا ہــے -اس نیــوز لیٹــر میــں ہــم بیــک اپــس کــے بــارے
میــں بتائیــں گــے کــہ وہ کیــا ہوتــے ہیــں ،آپ کــو اپنــی معلومــات کا بیــک اپ کیســے
لینــا چاہیــۓ اور ایــک ایســی حکمــت عملــی کیســے بنانــی چاہیــۓ جــو آپ کــے لیــۓ صحیــح ہــو-
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بیــک اپــس آپ کــی معلومــات کــی نقــل ہوتــے ہیــں جنہیــں آپ اپنــے کمپیوٹــر یــا موبائــل آالت کــے عــاوہ کســی اور جگــہ محفــوظ کرتــے ہیــں -جــب آپ کوئــی اہــم معلومــات
کھــو دیتــے ہیــں تــو آپ بیــک اپ کــے ذریعــے اســے ریکــؤر کــر ســکتے ہیــں -بدقســمتی ســے کئــی لــوگ باقاعدگــی ســے بیــک اپ نہیــں لــے پاتــے ہیــں حاالنکــہ یــہ طریقــہ
کافــی آســان اور سســتا ہــے -ســب ســے پہــا قــدم یــہ ہــے کــہ آپ فیصلــہ کــر لیــں کــہ آپ کــو کیــا بیــک اپ کرنــا ہــے -اس کــے دو طریقــے ہیــں ،١ :وہ اہــم معلومــات جــو آپ
کــے لیــۓ اہــم ہیــں یــا  ،٢ســب کچــھ جــس میــں آپ کا مک ّمــل آپریٹنــگ سســٹم شــامل ہــے -کئــی بیــک اپ حــل پہلــے طریقــے کــے لیــۓ پہلــے ســے کنفیگــر ہوتــے ہیــں اور وہ
ســب ســے زیــادہ اســتعامل ہونــے والــے فولــڈرز کــی معلومــات کا بیــک اپ لیتــے ہیــں -زیــادہ تــر آپ کــو رصف اس کــی ہــی رضورت ہوتــی ہــے -تاہــم اگــر آپ کــو یــہ نہیــں
پتــہ کــہ آپ کــو بیــک اپ کیــا کرنــا ہــے یــا آپ زیــادہ محتــاط ہونــا چاہتــے ہیــں تــو آپ مک ّمــل بیــک اپ لیــں-
دورسی بــات یــے کــہ آپ کــو اس بــات کا فیصلــہ کرنــا ہــے کــہ آپ کــو بیــک اپ کتنــی کــرت ســے لینــا ہــے -پہلــے ســے موجــود پروگرامــز جیســے کــہ ایپّــل کا ‹ٹائــم مشــین›
یــا مائکروســافٹ ونــڈوز کا ‹بیــک اپ اینــڈ ری اســٹور› آپ کــو خــودکار طــور پــر بیــک اپ اســکیجؤل کرنــے کــی ســہولت فراہــم کرتــا ہــے -بیــک اپ کــے عــام اختیــارات میــں
گھنٹــے ،روزانــہ ،ہفتــہ وار وغیــرہ شــامل ہــے -دورسے حــل ‹مسلســل حفاظــت› فراہــم کرتــے ہیــں جــس میــں دســتاویز کــو ہــر دفــع محفــوظ کرتــے وقــت کســی بھــی نئــی
یــا تبدیــل ہوئــی فائلــز کا بیــک اپ فــورا ہــو جاتــا ہــے  -ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ کــم از کــم خــودکار روزانــہ بیــک اپــس کا اســتعامل کریــں-

آخــر میــں یــہ کــہ آپ کــو اس بــات کا فیصلــہ کرنــا ہــے کــہ آپ کــو بیــک اپ کــس طــرح کرنــا ہــے -اپنــی معلومــات کــو بیــک اپ کرنــے کــے دو طریقــے ہیــں :فزیــکل میڈیــا
یــا کالؤڈ پــر منحــر اســٹوریج -دونــوں طریقــوں کــے اپنــے فائــدے اور نقصانــات ہیــں -اگــر آپ کــو نہیــں پتــہ کــہ آپ کــو کــس طریقــے کــو اســتعامل کرنــا ہــے تــو آپ دونــوں
طریقــوں کــو ایــک ســاتھ اســتعامل کــر ســکتے ہیــں -فزیــکل میڈیــا وہ آالت ہوتــے ہیــں جنھیــں آپ کنٹــرول کــر ســکتے ہیــں جیســے کــہ ایکســٹرنل یــو ایــس بــی ڈرائیــوز یــا
وائــی فائــی تــک رســائی والــے نیــٹ ورک آالت -اپنــے فزیــکل میڈیــا کــو اســتعامل کرنــے کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ آپ بہــت زیــادہ معلومــات کــو بیــک اپ اور ریکــؤر بہــت تیــزی
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ســے کــر ســکتے ہیــں -نقصــان یــہ ہــے کــہ اگــر آپ رینســم ویــر جیســے میلویرئ ســے
متاثــر ہــو جاتــے ہیــں تــو ممکــن ہــے کــہ آپ کا بیــک اپ بھــی اس ســے متاثــر ہــو
جــاۓ -کســی ناگہانــی صــورت حــال میــں ،جیســے کــہ آگ کا لگنــا یــا چــوری ہونــا،
میــں ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ نــہ رصف اپنــے کمپیوٹــر ســے محــروم ہــو جائیــں بلکــہ
بیــک اپــس ســے بھــی -اگــر آپ بیــک اپــس کــے لیــۓ اکســٹرنل آالت کا اســتعامل
کرتــے ہیــں تــو آپ کــو اپنــے بیــک اپ کــی ایــک نقــل کســی دورسی محفــوظ جگــہ
پــر ذخیــرہ کرنــی چاہیــۓ -اس بــات کــی بھــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ جــو بیــک
اپــس آپ دورسی جگــہ پــر ذخیــرہ کــر رہــے ہیــں اس کــی عنــوان کــے ذریعــے بــا
قاعــدہ نشــاندہی کــی گئــی ہــو-
کالؤڈ پــر منحــر حــل آن الئــن رسوســز ہوتــی ہیــں جــو آپ کــی فائلــز کــو انٹرنیــٹ
پــر ذخیــرہ کرتــی ہیــں -عمومـاً آپ ایــک ایپلیکیشــن کــو اپنــے کمپیوٹــر میــں انســٹال
کرتــے ہیــں -پھــر یــہ ایپلیکیشــن آپ کــی فائلــز کا بیــک اپ لیتــی ہــے آیــا کســی
اپنی معل ُومات کی حفاظت کے لیۓ خ ُودکار اور قابل اعتامد بیک
شــیڈول کــے ذریعــے یــا پھــر آپ کــے ان فائلــز میــں ترمیــم کرنــے کــے ســاتھ -کالؤڈ
اپس ،دفاع کا آخری ذریعہ ہیں-
حــل کا ایــک فائــدہ ان کــی ســادگی ہــے -ان میــں بیــک اپــس اکــر خــودکار ہوتــے
ہیــں اور آپ ان فائلــز تــک رســائی کہیــں ســے بھــی حاصــل کــر ســکتے ہیــں -چونکــہ
آپ کــی معلومــات کالؤڈ پــر موجــود ہوتــی ہیــں اس لیــۓ گھــر میــں کســی حادثــے
کــی صــورت میــں ،جیســے کــہ آگ لگنــے یــا چــوری ہونــے کــی صــورت میــں آپ
کــے بیــک اپ پــر کوئــی اثــر نہیــں پــڑے گا -کالؤڈ پــر موجــود بیــک اپــس آپ کــو
میلویــر انفیکشــن جیســے کــہ رینســمویرئ ســے متاثــر ہونــے کــی صــورت میــں آپ کــو ریکــؤر کرنــے میــں مــدد فراہــم کرتــے ہیــں کیوںکــہ کئــی کالؤڈ حــل آپ کــو میلویــر
ســے متاثــر ہونــے ســے پہلــے والــے ورژن پــر ریکــؤر کرنــے کــی ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں -نقصــان یــہ ہــے کــہ اگــر معلومــات کافــی زیــادہ ہیــں تــو ان کا بیــک اپ لینــے
اور ریکــؤر کرنــے میــں کافــی وقــت لــگ جاتــا ہــے -پرائیویســی اور ســکیورٹی بھــی بہــت اہمیــت کــی حامــل ہیــں -کیــا آپ کــی بیــک اپ رسوس مضبــوط ســکیورٹی کنٹرولــز
فراہــم کرتــی ہــے جیســے کــہ انکرپشــن اور ٹواســٹیپ ویریفیکیشــن؟
آخــری بــات یــے کــہ آپ اپنــے موبائــل آالت کــو نہیــں بھولیــں -موبائــل آالت میــں موجــود زیــادہ تــر معلومــات جیســے کــہ ای میــل ،کیلنــڈر ایونٹــس اور کانٹیکٹــس پہلــے
ســے ہــی کالؤڈ پــر ذخیــرہ ہوتــے ہیــں -تاہــم آپ کــی موبائــل ایپلیکیشــن کــی کنفگریشــن ،حالیــہ تصاویــر اور سســٹم پریفرینســز شــاید کالؤڈ پــر ذخیــرہ نــہ ہــوں -آپ اپنــے
موبائــل آالت کــے بیــک اپ کــے ذریعــے نــہ رصف ان معلومــات کــو محفــوظ کرتــے ہیــں بلکــہ اس طــرح آپ کــو نــۓ آلــہ میــں معلومــات منتقــل کرنــے میــں بھــی آســانی
ہوتــی ہــے -آئــی فون/آئــی پیــڈ ،ای ّپــل کــے آئــی کالؤڈ کــے ذریعــے خــودکار طــور پــر بیــک اپ لیتــے ہیــں -اینڈرائــڈ یــا دورسے موبائــل آالت میــں اس کا انحصــار مینوفیکچــرر
یــا رسوس پرووائیــڈر پــر ہوتــا ہــے -کچــھ صورتــوں میــں ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــو بیــک اپ کــی مخصــوص موبائــل ایپلیکیشــن خریدنــی پــڑے-

ریکؤری

اپنــی معلومــات کــو بیــک اپ کرنــا رصف آدھــا کام ہــے؛ آپ کــو اس بــات کــی بھــی یقیــن دہانــی کرنــی ہــے کــہ آپ اســے ریکــؤر بھــی کــر ســکتے ہیــں -آپ وقفــے وقفــے
ســے کســی بھــی فائــل کــو ریکــؤر کــر کــے دیکھتــے رہیــں کــہ بیــک اپــس صحیــح کام کــر رہــے ہیــں کــہ نہیــں اور یــہ بھــی دیکھیــں کــہ وہ اصــل فائــل ســے مشــابہت رکھتــے
ہیــں کــہ نہیــں -آپ اس بــات کــو بھــی یقینــی بنائیــں کــہ کســی بھــی بــڑے اپگریــڈ (جیســے کســی نــۓ کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ پــر منتقــل ہونــا) یــا کســی بــڑی مر ّمــت ســے
پہلــے (جیســے ہــارڈ ویــر تبدیــل کرنــا) آپ نــے مک ّمــل سســٹم کا بیــک اپ لــے لیــا ہــے اور آپ اســے ری اســٹور کــر کــے بھــی دیکھیــں-

اگست OUCH! ٢٠١۷
بیــک اپ اور ریکــؤر ی

اہم نکات

•اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کــون ســے بیــک اپ کا حــل اســتمعال کــر رہــے ہیــں ،آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے بیــک اپــس کــو خــودکار بنــا دیــا
ہــے اور آپ اســے وقفــے وقفــے ســے دیکھتــے رہیــں-
•جــب آپ بیــک اپ ســے کســی سســٹم کــو واپــس بنــا رہــے ہوتــے ہیــں تــو اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ اســے اســتمعال کرنــے ســے پہلــے آپ نــے تــازہ
تریــن ســکیورٹی کــے پیچــز اور اپڈیٹــس انســٹال کــر دی ہیــں-
•آپ پرانے بیک اپس جن کی مزید رضورت نہ ہو ،کو ڈیلیٹ کر دیں تاکہ ان تک کسی غیر اختیار شخص کو رسائی حاصل نہ ہو جاتے-
•اگــر آپ کســی کالؤڈ کــے حــل کا اســتمعال کــر رہــے ہیــں تــو آپ ان کــی پالیســیز اور شــہرت کــے بــارے میــں تحقیــق کــر لیــں اور اس بــات کــو یقینــی بنائیــں
کــہ وہ آپ کــی رضوریــات پــوری کــر رہــا ہــو -مثــال کــے طــور پــر کیــا وہ آپ کــی معلومــات کــو انکرپــٹ کرتــا ہــے؟ کیــا وہ مضبــوط اوتھنٹیکیشــن جیســے کــہ
ٹواســٹیپ ویریفیکیشــن کــی حامیــت کرتــا 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
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