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جائزہ

د ُورسوں کو اُن کی حفاظت میں مدد فراہم کرنا

ہــم میــں ســے کئــی لــوگ ٹیکنالوجــی کــے محفــوظ اســتعامل ســے کافــی آرامــدہ
محســوس کرتــے ہیــں -تاہــم ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــے خانــدان کــے باقــی افــراد اتنــا
آرامــدہ محســوس نــہ کریــں -درحقیقــت ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ اس ســے متعلــق کچــھ
الجھــن کا شــکار ہــوں ،ڈرے ہــوۓ ہــوں یــا شــاید اس ســے خوفــزدہ ہــوں -اس طــرح
ان لوگــوں کــے آج کل کــے ســائرب حملــہ آوروں کا نشــانہ بننــے کــے امکانــات بــڑھ
جاتــے ہیــں -ســائرب ســکیورٹی کــو ڈراونــا نہیــں ہونــا چاہیــۓ ،اگــر آپ بنیــادی باتــوں
کــو ســمجھیں گــے تــو یــہ کافــی آســان لگــے گا -اکــر اوقــات انہیــں آپ جیســے رہــر
کــی رہنامئــی چاہیــۓ ہوتــی ہــے جــو کــہ انہیــں بنیــادی باتیــں ســمجھنے میــں مــدد
فراہــم کــرے-

مہامن ایڈیٹر

رینــڈی مارچینــی (ٹوئیٹــر )@randymarchany :ورجینیــا ٹیــک کــے
سیســو ( )CISOاور  SANSانســٹیٹیوٹ میں رسٹیفائیڈ انســٹرکٹر ہیں-

پانچ آسان اقدامات

آپ مندرجــہ ذیــل پانــچ آســان اقدامــات کــو اپنــا کــر دورسوں کــو ان کــے خــوف ســے نجــات دال ســکتے ہیــں تاکــہ وہ جدیــد ٹیکنالوجــی کا محفــوظ اور احســن طریقــے ســے
حصــے ‹وســائل› کــو رجــوع کریــں-
اســتعامل کــر ســکیں -ان متــام اقدامــات ســے متعلــق مزیــد معلومــات کــے لیئــے آپ اس نیــوز لیٹــر کــے آخــری ّ
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سوشــل انجینرئنــگ :سوشــل انجینرئنــگ ایــک عــام تکنیــک ہــے جــو کــہ ســائرب حملــہ آور اســتعامل کرتــے ہیــں لوگــوں کــو دھوکــہ دہــی یــا بیوقــوف بنــا کــر ایســے کام
حســاس معلومــات کا اشــراک کرنــا -یــہ
کروانــے کــے لیــۓ جــو کــہ آپ کــو نہیــں کرنــے چاہیــۓ جیســے کــہ اپنــے پــاس ورڈ کا اشــراک کرنــا ،کمپیوٹــر کــو متاثــر کرنــا یــا ّ
کوئــی نئــی چیــز نہیــں ہــے ،جعلســاز اور دھوکےبــاز لــوگ ہــزاروں ســالوں ســے موجــود ہیــں -فــرق رصف اتنــا ہــے کــہ اب بــرے لــوگ ان چیــزوں کا اطــاق انٹرنیــٹ پــر
کــر رہــے ہیــں -آپ دورسوں کــی مــدد اس طــرح ســے کــر ســکتے ہیــں کــہ آپ انہیــں سوشــل انجینرئنــگ حملــوں کــی ســب ســے عــام عالمــات کــے بــارے میــں بتائیــں
جیســے کــہ اگــر کوئــی کســی کام کــے لیــۓ بہــت عجلــت کا احســاس دال رہــا ہــو ،جــب کوئــی ایســی بــات بتــا رہــا ہــو جــو آپ کــو نــا قابــل یقیــن لــگ رہــی ہــو یــا جــب
کوئــی ســائرب حملــہ آور آپ کــے ســامنے آپ کا کوئــی جاننــے واال بــن کــر بــات کــر رہــا ہــوں لیکــن اس کــے پیغامــات ســے بالــکل بھــی نہیــں لــگ رہــا ہــو کــہ یــہ وہــی
شــخص ہــے -آپ ان کــے ســاتھ سوشــل انجینرئنــگ حملــوں کــی مثالــوں کا اشــراک کریــں جیســے کــہ فشــنگ ای میلــز یــا مشــہور زمانــہ مائیکروســافٹ کــی ٹیکنیــکل
ســپورٹ کــی فــون کالــز -اگــر کچــھ اور نہیــں تــو کــم از کــم اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے گھــر والــے اس بــات کــو اچ ّھــی طــرح ســے ســمجھ جائیــں کــہ انہیــں
اپنــا پــاس ورڈ کســی کــو نہیــں دینــا یــا کســی کــو کہیــں باہــر ســے اپنــے کمپیوٹــر تــک رســائی نہیــں دینــی ہــے-
پــاس ورڈز :مضبــوط پــاس ورڈز اپنــے آالت اور آن الئــن اکاؤنٹــس ،دونــوں کــی حفاظــت کا ســب ســے اہــم ذریعــہ ہیــں -آپ اپنــے خانــدان کــے افــراد کــو مضبــوط پــاس
ورڈز بنانــے کا طریقــہ بتائیــں -ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ پــاس ورڈ کــے لیــۓ پــاس فریزیــز کا اســتعامل کریــں کیونکــہ انہیــں لکھنــا اور یــاد رکھنــا بہــت ہــی آســان ہــے-
پــاس فریزیــز مختلــف الفــاظ ســے مــل کــر بنــے پــاس ورڈز ہوتــے ہیــں -اس کــے عــاوہ آپ پــاس ورڈ مینیجــر انســٹال کرنــے اور اســتعامل کرنــے میــں ان کــی مــدد کریــں-
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د ُو رس وں کــو اُن کــی حفاظــت میــں مــد د فر ا ہــم کر نــا
یہــاں یــہ بــات اہــم ہــے کــہ آپ اپنــے متــام آالت اور اکاؤنٹــس کــے لیــۓ منفــرد
پــاس ورڈ بنائیــں -اگــر ان کــے لیــۓ پــاس ورڈ مینیجــر کا اســتعامل مشــکل ہــے
تــو آپ انہیــں اپنــے پــاس ورڈز کــو کســی جگــہ پــر لکھنــا اور اســے محفــوظ
جگــہ پــر ذخیــرہ کرنــا ســکھائیں -آخــری بــات یــہ کــہ اپنــے اہــم اکاؤنٹــس
کــے لیــۓ آپ ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن (جــو کــہ ٹــو فیکٹــر آتھنٹیکیشــن بھــی
کہالتــی ہــے) کــو ف ّعــال کــر دیــں -ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن اپنــے اکاؤنٹــس کــو
محفــوظ رکھنــے کــے ســب ســے مؤثــر تریــن طریقــوں میــں ســے ایــک ہــے-
پیچنــگ :اپنــے سســٹمز کــو تــازہ تریــن اور مک ّمــل اپڈیــٹ رکھنــا اپنــے آالت
کــو محفــوظ رکھنــے کــے بنیــادی طریقــوں میــں ســے ایــک ہــے -اس کا
اطــاق رصف کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت پــر ہــی نہیــں ہوتــا بلکــہ ان متــام
آالت پــر ہوتــا ہــے جــو کــہ انٹرنیــٹ ســے منســلک ہوتــے ہیــں جیســے کــہ
گیمنــگ کنســولز ،تھرمــا میٹــرز اور شــاید الئٹــس اور اســپیکرز بھــی -اس بــات
کــو یقینــی بنانــے کا ســب ســے آســان طریقــہ خــودکار اپڈیٹنــگ کــو ف ّعــال
آپ ان پانچ آسان اقدامات کے ذریعے دورسوں کو ٹیکنالوجی کے
کرنــا ہــے-
بہرتین اور محفوظ استعامل میں مدد کر سکتے ہیں-
اینٹــی وائــرس :لوگــوں ســے غلطیــاں رسزد ہــو جاتــی ہیــں ،ہــم کبھــی کبھــی
ایســے لنکــس پــر کلــک کــر دیتــے ہیــں یــا ایســی چیزیــں انســٹال کــر دیتــے
ہیــں جــو کــہ ہــارے سســٹمز کــو متاثــر کــر ســکتی ہیــں جــو کــہ ہمیــں نہیــں
کرنــی چاہیــۓ -اینٹــی وائــرس کــو ہــاری ان غلطیــوں ســے حفاظــت کــے لیئــے
ڈیزائــن کیــا گیــا ہــے -اینٹــی وائــرس حاالنکــہ متــام میلویــر کــو نہیــں روک ســکتا ہــے لیکــن یــہ ســب ســے عــام حملــوں کا پتــہ لگانــے اور انہیــں روکنــے میــں مــدد گار
ثابــت ہوتــا ہــے -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے گھــر کــے کمپیوٹــرز میــں اینٹــی وائــرس انســٹال ہــے اور اس کا موجــودہ ورژن چــل رہــا ہــے اور یــہ بھــی
کــہ وہ ف ّعــال ہــے -مزیــد یــہ کــہ آج کل کــے اینٹــی وائــرس سولیوشــنز میــں کچــھ اور ســکیورٹی ٹیکنالوجــی بھــی موجــود ہوتــی ہــے جیســے کــہ فائــر والــز اور بــراؤزر
پروٹیکشــن-
بیــک اپــس :جــب ســب کچــھ نــاکام ہــو جاتــا ہــے تــو بیــک اپــس ہــی وہ واحــد طریقــہ رہ جاتــا ہــے جــس کــے ذریعــے آپ اپنــی غلطیــوں یــا ســائرب حملــوں ،جیســے کــہ
رینســم ویــر ،ســے ریکــؤر کــر ســکتے ہیــں -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے گھــر والــوں اور دوســتوں کــے پــاس خــودکار بیــک اپ سســٹم موجــود ہــے -اکــر
کالؤڈ پــر آســان تریــن حــل موجــود ہوتــے ہیــں جــو کــہ آپ کــے آالت کا ہــر گھنٹــے یــا جــب بھــی آپ کســی فائــل میــں تبدیلــی کرتــے ہیــں ،اس کا بیــک اپ لــے لیتــے
ہیــں -یــہ حــل نــہ رصف معلومــات کا بیــک اپ لینــا آســان بنــا دیتــے ہیــں بلکــہ انہیــں ریکــؤر کرنــا بھــی آســان بنــا دیتــے ہیــں-
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دورسوں کے گھر جا کر ب ّچوں کی حفاظت کرنا

اگــر آپ ٹیکنالوجــی ســے مطمــن ہیــں تــو اس بــات کا قــوی امــکان ہــے کــہ آپ نــے نــہ رصف اپنــی حفاظــت کــی ہــے بلکــہ اپنــے ب ّچــوں کــی بھــی حفاظــت میــں ان کــی مــدد
کــی ہــے -تاہــم جــب ب ّچــے کســی ایســے رشــتے دار یــا دوســت کــی طــرف جاتــے ہیــں جــو کــہ خــود اس ٹیکنالوجــی ســے مطمــن نہیــں ہیــں ،جیســے کــہ دادا ،دادی ،نانــا،
نانــی ،تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ لــوگ ب ّچــوں کــی بہرتیــن حفاظــت ســے متعلــق آپ کــی توقّــع پــر پــورا نــہ اتریــں-
•قواعــد و ضوابــط :آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ اگــر آپ نــے ب ّچــوں کــے لیئــے ســکیورٹی ســے متعلــق کوئــی قواعــد و ضوابــط بنــاۓ ہیــں یــا آپ کــی ان
ســے کچــھ توقّعــات ہیــں تــو دورسوں کــو بھــی ان کــے بــارے میــں پتــہ ہــو -مثــال کــے طــور پــر کیــا کوئــی ایســا اصــول ہــے جــو یــہ بیــان کــرے کــہ ب ّچــے کتنــی
دیــر آن الئــن رہ ســکتے ہیــں ،کــس ســے بــات کــر ســکتے ہیــں یــا کــون ســی گیمــز کھیــل ســکتے ہیــں یــا نہیــں کھــل ســکتے ہیــں؟ آپ اس بــات پــر ہــارا بھروســہ

اکتوبر OUCH! ٢٠١۷
د ُو رس وں کــو اُن کــی حفاظــت میــں مــد د فر ا ہــم کر نــا
کریــں کــہ آپ ب ّچــوں پــر آرسہ نہیــں کریــں کــہ وہ رشــتےداروں کــو یــہ قواعــد و ضوابــط ســمجھائیں گــے -ایــک طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ قواعــد و ضوابــط کــی ایــک
شــیٹ بنــا دیــں اور اس کا اشــراک ان رشــتےداروں ســے کــر دیــں جــن کــے ہــاں ب ّچــے زیــادہ جاتــے ہیــں-
•کنٹــرول :اگــر کوئــی ب ّچــہ ٹیکنالوجــی کــو اپنــے رسپرســتوں ســے زیــادہ بہــر ســمجھتا ہــے تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ اس کا فائــدہ اٹھــاے -مثــال کــے طــور پــر
ب ّچــے اپنــے دادا ،دادی کــے کمپیوٹــر کــے ایڈمنســٹریٹو حقــوق مانــگ ســکتے ہیــں اور پھــر اس کــے بعــد وہ جــو چاہیــں کــر ســکتے ہیــں جیســے کــہ کوئــی ایســی
گیــم انســٹال کــر ســکتے ہیــں جســے آپ نہیــں چاہتــے ہیــں کــہ وہ کھیلیــں -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے رشــتےدار اس بــات کــو ســمجھتے ہــوں کــہ
انہیــں آپ کــے ب ّچــوں کــو قائــم شــدہ حقــوق ســے زیــادہ اختیــار نہیــں دینــا ہــے-
آخــری بــات یــہ کــہ آپ لوگــوں کــو  !OUCHنیــوز لیٹــر جیســے وســائل کــو سبســکرائب کرنــے کــی تجویــز دیــں تاکــہ وہ اپنــے طــور پــر چیزیــں ســیکھتے رہیــں -یــہ نیــوز
لیٹــر ہــر مہینــے  ٢٠زبانــوں میــں شــائع ہوتــا ہــے -آپ  https://securingthehuman.sans.org/ouchکــے ذریعــے ســائن اپ کــر ســکتے ہیــں-

مزید جانیئے

ج�ــے وســائل کــو سبســکرائب کـ ن
چ�یــں سـ ت
ـر� یک تجویــز دیــں تاکــہ وہ ا پ�ـےن طــور پــر ی ز
ـیکھ� رہـ یـں -یــہ
آخــری بــات یــہ کــہ آپ لوگــوں کــو ! OUCHنیــوز لیـ ٹـر ی
 securingthehuman.sans.org/ouch/archivesپآ -ے ـ �ہ اــتوہ عئاــش یںــم ںوــنابز  ٢٠نے ـ �یہم رــہ ٹرــیل زوــین کــے ذریعــے ســائن اپ کــر ســکتے ہیــں-

اردو ایڈیشن
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