
اسپیم
ہر ایک منظر نامے کے لیے، شناخت کریں کہ کیا پیغام اسپیم ہے اور کیا آپ کو کس شخص کے ساتھ
معلومات کا اشتراک کرنا چاہئے۔ براہ کرم فراہم کردہ جگہ میں ہر سوال کے لیے اپنا جواب لکھیں۔

منظر نامہ 1

آپ کو وکیل کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوتا ہے، جس میں آپ کو اطالع دی جاتی ہے کہ کسی
دور کے رشتے دار نے آپ کے نام کچھ پیسے کر دیے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ "پیسے موصول کرنے کے
لیے، براہ کرم مجھے اپنے بینک کا اکاؤنٹ نمبر اور روٹنگ نمبر بھیجیں تاکہ ہم پیسے جمع کرا سکیں۔"

منظر نامہ 2

ایک دوست آپ کو پیغام بھیجتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس تصویر کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے
جو آپ نے اسے پہلے دکھائی تھی لیکن اس تصویر کو دیکھنے کی اس کے پاس اب اجازت نہیں ہے۔

اسے تصویر بھیجنے کے لیے ابھی آپ کمپیوٹر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے کہ
"میں تصویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں الگ ان کر سکتا ہوں — آپ کا پاس ورڈ

کیا ہے؟"

منظر نامہ 3

آپ کو اپنے اسکول کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوتا ہے، جو یہ دعوی کر رہا ہوتا ہے کہ کئی طلبہ
کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ "ہمیں حال ہی میں پتا چال ہے کہ کئی طلبہ

کے اکاؤنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ ہم معذرت خواہ ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر
رہے ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ کو ری سیٹ کرنے کے لیے، براہ کرم اپنے صارف نام اور پاس ورڈ کے ساتھ اس ای

میل کا جواب دیں۔"

منظر نامہ 4

آپ کو اپنے بینک کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوتا ہے، جس میں آپ کا قانونی طور پر اکاؤنٹ ہے۔
اس ای میل میں اطالع دی گئی ہوتی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور آپ کو جلد از جلد

اپنے اکاؤنٹ کا پاس ورڈ تبدیل کرنے کے لیے الگ ان ہونا چاہئے اور ایسے سبھی دوسرے اکاؤنٹس کے پاس
ورڈز کو بھی تبدیل کر دینا چاہئے جو پہلے والے پاس ورڈ سے یکساں ہیں۔



اسپیم: استاد کی کاپی
ہر ایک منظر نامے کے لیے، شناخت کریں کہ کیا پیغام اسپیم ہے اور کیا آپ کو کس شخص کے ساتھ
معلومات کا اشتراک کرنا چاہئے۔ براہ کرم فراہم کردہ جگہ میں ہر سوال کے لیے اپنا جواب لکھیں۔

منظر نامہ 1

آپ کو وکیل کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوتا ہے، جس میں آپ کو اطالع دی جاتی ہے کہ کسی
دور کے رشتے دار نے آپ کے نام کچھ پیسے کر دیے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے، "پیسے موصول کرنے کے لیے، براہ

کرم مجھے اپنے بینک کا اکاؤنٹ نمبر اور روٹنگ نمبر بھیجیں تاکہ ہم پیسے کو مکمل طور پر جمع کر
سکیں۔"

اس ای میل کے اسپیم ہونے کے بہت زیادہ امکان ہے۔ بھلے ہی وہ آپ کے رشتہ دار کا نام درست طریقے
سے استعمال کرتا ہے تو بھی ممکن ہے کہ یہ وہ نہ ہو، جو ہونے کا دعوی کرتا ہے۔ ای میل بھیجنے واال

کسی دوسرے طریقے سے آپ کے رشتے داروں کی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ کی
معلومات کا اشتراک کرنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے اور یہ احتیاط سے کیا جانا چاہئے۔ معلومات طلب کرنے
والے شخص سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اسے اپنی معلومات دیں، اور پھر بھی بہت احتیاط برتیں۔ مثال
کے طور پر، اپنی معلومات کو ای میل کے ذریعے بھیجنا اچھا خیال نہیں ہے کیونکہ اس کی مرموز کاری

نہیں کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کئی اسپتالوں، وکیلوں اور بینکوں کی خاص
ویب سائٹس ہوتی ہیں۔

منظر نامہ 2

ایک دوست آپ کو پیغام بھیجتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس تصویر کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے
جو آپ نے اسے پہلے دکھائی تھی، لیکن اس تصویر کو دیکھنے کی اس کے پاس اجازت نہیں ہے۔ اسے

تصویر بھیجنے کے لیے ابھی آپ کمپیوٹر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے کہ "میں
تصویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں الگ ان کر سکتا ہوں — آپ کا پاس ورڈ کیا ہے؟"

جب کہ یہ اسپیم نہیں ہے، پھر بھی آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا پاس ورڈ اشتراک نہیں کرنا
جاہئے۔ ایک بار ان کو آپ کا پاس ورڈ مل گیا تو وہ ممکنہ طور پر آپ کو اپنے ہی اکاؤنٹ سے باہر کر

سکتے ہیں یا دیگر اکاؤنٹس میں اسی پاس ورڈ کے ساتھ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ،
اگر فریق ثالث، ہیکر یا کوئی شخص آپ کے پیغام کو دیکھتا ہے تو مزید لوگ آپ کے علم کے بغیر اکاؤنٹ

تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

منظر نامہ 3

آپ سے مخاطب ہو کر اسکول کی جانب سے آپ کو ایک ای میل موصول ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے
کہ کئی طلبہ کے اکاؤنٹس ہیک ہو گئے ہیں۔ وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ "ہمیں حال ہی میں پتا چال ہے کہ

کئی طلبہ کے اکاؤنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ ہم معذرت خواہ ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے
لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ کو ری سیٹ کرنے کے لیے، براہ کرم اپنے صارف نام اور پاس ورڈ کے

ساتھ اس ای میل کا جواب دیں۔"

صارفین سے یہ معلومات طلب نہ کرنا ایک عام ضابطہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر ای میل بھیجنے واال قانونی
طور پر مناسب لگتا ہو، آپ کو یہ فرض کر لینا چاہئے کہ آپ کا پاس ورڈ مانگنے والی ای میل اسپیم ہے۔



منظر نامہ 4

آپ کو اپنے بینک کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوتا ہے، جس میں آپ کا قانونی طور پر اکاؤنٹ ہے۔
اس ای میل میں اطالع دی گئی ہوتی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور آپ کو جلد از جلد

اپنے اکاؤنٹ کا پاس ورڈ تبدیل کرنے کے لیے الگ ان ہونا چاہئے اور ایسے سبھی دوسرے اکاؤنٹس کے پاس
ورڈز کو بھی تبدیل کر دینا چاہئے جو پہلے والے پاس ورڈ سے یکساں ہیں۔

اس عمل کو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک نئی براؤزر ونڈو کھولیں اور سائٹ تک رسائی
حاصل کریں جیسے کہ آپ عام طور پر اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کا انکشاف (کہ

اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے) عام طور پر کمپنی یا گاہک کے پورٹل پر ذکر کیا جائے گا۔ پورٹل پر موجود ہدایات
محفوظ طریقے سے پیروی کرنے کے قابل ہونی چاہئے۔ جیسا کہ منظر نامہ 3 میں ہے، کوئی بھی قانونی

فرد آپ سے ای میل کے ذریعے اکاؤنٹ اسنادات نہیں مانگے گا۔
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