جنوری OUCH! ٢٠١٨

اس شامرے میں شامل ہے:
•آپ کا وائرلیس نیٹ ورک
•آپ کے آالت
•پاس ورڈز
•بیک اپس

جائزہ

اپنے گھر کے انٹرنیٹ کو محفوظ بنانا

کئــی ســالوں پہلــے اپنــے گھــر کــے انٹرنیــٹ کــو محفــوظ بنانــا بہــت آســان ہوتــا
تھــا؛ کئــی گھــروں میــں رصف ایــک وائرلیــس نیــٹ ورک اور کئــی کمپیوٹــرز ہوتــے
تھــے -آج ٹیکنالوجــی کہیــں زیــادہ پیچیــدہ ہــو گئــی ہــے اور یــہ ہــاری زندگیــوں
حصــہ بــن چکــی ہــے ،موبائــل آالت اور گیمنــگ کنســولز ســے لــے کــر گھــر کــے
کا ّ
تھرمــو اســٹیٹ اور آپ کــے ریفریجریٹــر تــک ہــر چیــز اس میــں شــامل ہــے -آپ
مندرجــہ ذیــل چــار آســان اقدامــات اپنــا کــر اپنــے گھــر کــے انٹرنیــٹ کــو محفــوظ
بنــا ســکتے ہیــں-

مہامن ایڈیٹر

میــٹ برومائیلــی ،انســیڈنٹ ریســپانڈر کــے طــور پــر کام کرتــے ہیــں اور
وہ چھوٹــے بــڑے ہــر طــرح کــے کســٹمرز کــو معلومــات کــی حفاظــت
ســے متعلــق مــدد فراہــم کرتــے ہیــں -میــٹ  SANSمیــں انســٹرکٹر
کــی حیثیــت ســے بھــی کام کرتــے ہیــں جہــاں وہ  ، FOR508ایڈوانســڈ
ڈیجیٹــل فارینــزک اینــڈ انســیڈنٹ رســپانس کــورس پڑھاتــے ہیــں -آپ
میــٹ ســے  @mbromileyDFIRکــے ذریعــے ٹوئیٹــر پــر رابطــہ کــر
ســکتے ہیــں-

آپ کا وائرلیس نیٹ ورک

تقریبـاً ہــر گھــر کا نیــٹ ورک وائرلیــس نیــٹ ورک یــا وائی-فائــی ســے رشوع ہوتــا ہــے جــس کــی بدولــت آپ اپنــے متــام آالت انٹرنیــٹ ســے منســلک کــر ســکتے ہیــں -زیــادہ
تــر گھــر کــے وائرلیــس نیــٹ ورک کا انتظــام انٹرنیــٹ راؤٹــر یــا ایــک علیحــدہ ،مخصــوص وائرلیــس ایکســیس پوائنــٹ کــے ذریعــے ہوتــا ہــے -یــہ دونــوں ایــک ہــی طــرح
ســے کام کرتــے ہیــں یعنــی وائرلیــس ســگنلز کــو براڈکاســٹ کــر کــے -آپ کــے گھــر میــں موجــود آالت پھــر ان ســگنلز کــے ذریعــے انٹرنیــٹ ســے منســلک ہوتــے ہیــں -جــس
کا مطلــب ہــے کــہ اپنــے گھــر کــے نیــٹ ورک کــی حفاظــت کــے لیئــے اپنــے وائرلیــس نیــٹ ورک کــو محفــوظ بنانــا بہــت اہــم ہــے -ہــم حفاظــت کــے لیئــے مندرجــہ ذیــل
اقدامــات تجویــز کرتــے ہیــں:
•اپنــے انٹرنیــٹ راؤٹــر یــا وائرلیــس ایکســیس پوائنــٹ ،جــو بھــی آپ کــے نیــٹ ورک کا منتظــم ہــے ،کــے ڈیفالــٹ ایڈمنســٹریٹر پــاس ورڈ کــو تبدیــل کــر دیــں -ایڈمــن
اکاؤنــٹ کــے ذریعــے آپ اپنــے وائرلیــس نیــٹ ورک میــں ســیٹنگز کنفیگــر کــر ســکتے ہیــں-
•آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے وائرلیــس نیــٹ ورک ســے رصف قابــل بھروســہ لــوگ ہــی منســلک ہــو ســکتے ہیــں -آپ مضبــوط ســکیورٹی کــو ف ّعــال
کــر کــے یــہ ممکــن بنــا ســکتے ہیــں -فالحــال ســب ســے بہرتیــن طریقــہ  WPA2کــے ســکیورٹی کــے طریقــہ کار کــو ف ّعــال کرنــا ہــے -اس طریقــے کــو ف ّعــال کرنــے
ســے جــب بھــی آپ کــے گھــر کــے نیــٹ ورک ســے کوئــی شــخص منســلک ہونــے کــی کوشــش کرتــا ہــے تــو اســے پــاس ورڈ درکار ہوتــا ہــے -ایــک بــار جــب وہ
منســلک ہــو جاتــا ہــے تــو پھــر اس کــی آن الئــن رسگرمیــاں انکرپٹــڈ ہــو جاتــی ہیــں-
•آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے وائرلیــس نیــٹ ورک کا پــاس ورڈ مضبــوط ہــے اور وہ ایڈمــن کــے پــاس ورڈ ســے مختلــف ہــے -یــاد رہــے کــہ آپ کــو
ہــر آلــہ کــے لیئــے رصف ایــک دفعــہ پــاس ورڈ لکھنــا پڑتــا ہــے کیونکــہ یــہ پــاس ورڈ اس آلــہ میــں محفــوظ ہــو جاتــا ہــے اور اســے یــاد رکھتــا ہــے-
•کئــی وائرلیــس نیــٹ ورکــس میــں گیســٹ نیــٹ ورک کا اختیــار موجــود ہوتــا ہــے -اس کــے ذریعــے مہــان انٹرنیــٹ ســے منســلک ہــو ســکتے ہیــں لیکــن آپ
کــے گھــر کا نیــٹ ورک محفــوظ رہتــا ہــے کیونکــہ وہ آپ کــے گھــر کــے نیــٹ ورک میــں موجــود آالت ســے منســلک نہیــں ہــو ســکتے ہیــں -اگــر آپ گیســٹ
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اپنــے گھــر کــے ا نٹر نیــٹ کــو محفــوظ بنا نــا
نیــٹ ورک شــامل کرتــے ہیــں تــو اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں
کــہ آپ نــے  WPA2ف ّعــال کــر دیــا ہــے اور اس نیــٹ ورک کا ایــک
منفــرد پــاس ورڈ ہــے-
کیــا آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ یــہ اقدامــات نہیــں اٹھــا ســکتے ہیــں؟ آپ اس کــے
بــارے میــں اپنــے انٹرنیــٹ رسوس پرووائیــڈر ســے پوچھیــں یــا ان کــی ویــب ســائٹ
دیکھیــں ،اس دســتاویز کــو پڑھیــں جــو آپ کــے انٹرنیــٹ راؤٹــر یــا وائرلیــس
ایکســیس پوائنــٹ کــے ســاتھ آئــی ہــے یــا ان کــی ویــب ســائٹ پــر دیکھیــں-

آپ کے آالت

اگال قــدم یــہ جاننــا ہــے کــہ آپ کــے گھــر کــے وائرلیــس نیــٹ ورک ســے کــون ســے
آالت منســلک ہیــں اور اس بــات کــو یقینــی بنانــا کــہ وہ متــام آالت محفــوظ ہیــں-
آپ ان چار آسان اقدامات کو اپنا کر اپنے گھر کے انٹرنیٹ کو
یــہ کرنــا اس وقــت آســان ہوتــا تھــا جــب آپ کــے پــاس رصف ایــک یــا دو کمپیوٹــرز
محفوظ بنا سکتے ہیں؛ اپنے وائی فائی نیٹ ورک کو محفوظ بنا کر،
ہــوا کرتــے تھــے -تاہــم آج تقریبــآ ہــر چیــز ہــی گھــر کــے نیــٹ ورک ســے منســلک ہــو
خودکار اپڈیٹ کو ف ّعال کر کے ،منفرد پاس فریزز استعامل کر کے
ســکتی ہــے جــس میــں اســارٹ فونــز ،ٹــی ویــز ،گیمنــگ کنســولز ،بےبــی مانیٹــرز،
اور بیک اپس کو ف ّعال کر کے-
اســپیکرز یــا آپ کــی گاڑی بھــی شــامل ہــے -ایــک بــار آپ جــب اپنــے گھــر کــے نیــٹ
ورک ســے منســلک آالت کــی نشــاندہی کــر لیتــے ہیــں تــو پھــر اس بــات کــو یقینــی
بنائیــں کــہ ان میــں ســے ہــر ایــک آلــہ محفــوظ ہــے -یــہ کرنــے کا ســب ســے بہرتیــن
طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ ان میــں خــودکار اپڈیٹــس کــو جــب بھــی ممکــن ہــو ف ّعــال کــر دیــں -ســائرب مجرمــان ہمیشــہ آالت اور آپریٹنــگ سســٹمز میــں کمزوریــوں کــی تــاش
میــں ہوتــے ہیــں -خــودکار اپڈیٹــس کــو ف ّعــال کــر کــے آپ اپنــے کمپیوٹــر اور آالت میــں تــازہ تریــن ســافٹ ویــر چــا ســکتے ہیــں جــس کــے بعــد اســے ہیــک کرنــا کســی کــے
لیئــے بھــی بہــت مشــکل ہــو جاتــا ہــے-

پاس ورڈز

اگال قــدم اپنــے ہــر آلــہ اور ہــر آن الئــن اکاؤنــٹ کــے لیئــے ایــک مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈ کا اســتعامل ہــے -یہــاں اہــم الفــاظ مضبــوط اور منفــرد ہیــں -کیــا آپ ان پیچیــدہ
پــاس ورڈز ســے تنــگ آ گئــے ہیــں جنہیــں یــاد رکھنــا اور لکھنــا مشــکل ہــے؟ ہــارے ســاتھ بھــی ایســا ہــی ہــے -اس کا آســان حــل پــاس فریــز یعنــی جملــے کا اســتعامل ہــے -یــہ
پــاس ورڈ کــی ایســی قســم ہــے جــس میــں کئــی ایســے الفــاظ کا اســتعامل ہوتــا ہــے جنہیــں یــاد رکھنــا آســان ہوتــا ہــے ،جیســے کــہ «میــری کافــی کہــاں ہــے؟» یــا «sunshine-
 -»doughnuts-happy-lostآپ کا پــاس فریــز جتنــا ملبــا ہــوگا ،اتنــا ہــی مضبــوط ہــوگا -ایــک منفــرد پــاس ورڈ کا مطلــب ہــے کــہ ہــر آلــہ اور ہــر آن الئــن اکاؤنــٹ کــے لیئــے
مختلــف پــاس ورڈ کا اســتعامل کرنــا -اس طــرح اگــر آپ کا کوئــی ایــک پــاس ورڈ چــوری ہــو بھــی جاتــا ہــے تــو باقــی متــام آالت اور اکاؤنٹــس محفــوظ رہتــے ہیــں -کیــا آپ
متــام مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈز یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں؟ پریشــان نہیــں ہــوں کیونکــہ ہــم بھــی ســب یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں -اس لیئــے ہــم پــاس ورڈ مینیجــر
کــے اســتعامل کا مشــورہ دیتــے ہیــں جــو کــہ ایــک خــاص ســکیورٹی کا پروگــرام ہــے اور آپ کــے متــام پــاس ورڈز کــو محفــوظ طریقــے ســے ایــک انکرپٹــڈ ورچوئــل ســیف
میــں ذخیــرہ کرتــا ہــے-
آخــری بــات یــہ کــہ ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن جــب بھــی دســتیاب ہــو ،آپ اســے رضور ف ّعــال کــر دیــں خصوصـاً اپنــے آن الئــن اکاؤنٹــس کــے لیئــے -ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن
کہیــں زیــادہ مضبــوط ہوتــی ہــے -اس کــے لیئــے آپ کــے پــاس ورڈ کــے عــاوہ ایــک دورسے قــدم کــی بھــی رضورت ہوتــی ہــے ،جیســے کــہ آپ کــے اســارٹ فــون پــر بھیجــا

جنوری OUCH! ٢٠١٨
اپنــے گھــر کــے ا نٹر نیــٹ کــو محفــوظ بنا نــا
گیــا کــوڈ یــا آپ کــے اســارٹ فــون پــر موجــود کســی ایپلیکیشــن کــے ذریعــے نــکال ہــوا کــوڈ -ٹــو اســٹیپ ویریفیکیشــن اپنــی آن الئــن حفاظــت کا واحــد ســب ســے اہــم تریــن
قــدم ہــے جســے آپ اٹھــا ســکتے ہیــں اور یــہ آپ کــی ســوچ ســے کہیــں زیــادہ آســان ہــے-

بیک اپس

کبھــی کبھــار ایســا بھــی ہوتــا ہــے کــہ آپ جتنــا مرضــی محتــاط ہــو جائیــں ،ہیــک ہــو ســکتے ہیــں -اگــر ایســا ہــے تــو آپ کــے لیئــے اپنــی ذاتــی معلومــات کــو ریکــؤر کرنــے کا
واحــد طریقــہ اســے بیــک اپ کــے ذریعــے ری اســٹور کرنــا رہ جاتــا ہــے -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ باقاعدگــی ســے اپنــی اہــم معلومــات کا بیــک اپ لــے رہــے
ہیــں اور اس بــات کــو بھــی یقینــی بنائیــں کــہ وہ بیــک اپ صحیــح طــرح ســے ری اســٹور ہــو رہــا ہــے -زیــادہ تــر موبائــل آالت کالؤڈ پــر خــودکار بیــک اپ کــی ســپورٹ فراہــم
کرتــے ہیــں -زیــادہ تــر کمپیوٹــرز میــں آپ کــو بیــک اپ ســافٹ ویــر یــا رسوس الــگ ســے خریدنــی پڑتــی ہــے جــس کــی قیمــت کــم ہوتــی ہــے اور اســے اســتعامل کرنــا آســان
ہوتــا ہــے-

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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