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آپ کے لیئے سکیورٹی سے آگاہی کا ماہانہ نیوز لیٹر

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس ()VPN
جائزہ

ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ جــب گھــر ســے دور ہــوں تــو آپ کــو عوامــی وائــی فائــی اســتعمال کرنــے کــی ضــرورت پــڑے جیســے کــہ جــب آپ کســی مقامــی ریســتوران
میــں جاتــے ہیــں ،کســی کافــی کــی دکان پــر جاتــے ہیــں یــا ســفر کــے دوران جــب آپ کســی ہوٹــل یــا ہوائــی ّاڈے پــر جاتــے ہیــں -لیکــن یــہ عوامــی نیــٹ ورکــس
کتنــے محفــوظ ہیــں اور ان کــے ذریعــے کــون آپ کــی آن الئــن ســرگرمی پــر نظــر رکــھ رہــا ہــے یــا اســے ریــکارڈ کــر رہــا ہــے؟ اس طــرح شــاید آپ اپنــے گھــر
میــں اســتعمال ہونــے والــے انٹرنیــٹ کــی ( ISPانٹرنیــٹ ســروس پرووائیــڈر) پــر بھــی بھروســہ نہیــں کریــں اور اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ وہ آپ کــی آن
الئــن ســرگرمی کــی نگرانــی نہیــں کــر ســکتی ہــے -آپ اپنــی آن الئــن ســرگرمیوں اور پرائیویســی کا تح ّفــظ ( VPNورچوئــل پرائیویــٹ نیــٹ ورکــس) کــے ذریعــے

کریــں VPN -ایــک ایســی ٹیکنالوجــی ہــے جــو آپ کــی آن الئــن ســرگرمی کــے لیئــے پرائیویــٹ اور انکرپٹــڈ ٹنــل بنــا دیتــی ہــے جــس کــی بدولــت کســی کــے لیئــے
بھــی آپ کــی آن الئــن ســرگرمی کــی نگرانــی کرنــا یــا دیکھنــا کافــی مشــکل ہــو جاتــا ہــے -اس کــے عــاوہ  VPNآپ کــے محــل وقــوع کــو بھــی چھپــا دیتــا ہــے جــس
کــی وجــہ ســے ان ویــب ســائٹس کــے لیئــے آپ کــی جگــہ کا تع ّیــن کرنــا مشــکل ہــو جاتــا ہــے جــن کا آپ دورہ کرتــے ہیــں-

یہ ٹیکنالوجی کام کس طرح کرتی ہے؟

 VPNکام اس طــرح ســے کرتــا ہــے کــہ آپ کــے کمپیوٹــر اور آپ کــے منتخــب کــردہ  VPNپرووائیــڈر کــے درمیــان ایــک پرائیویــٹ ،انکرپٹــڈ َٹنــل بنتــا ہــے -آپ
کــی تمــام آن الئــن ســرگرمیوں کــی آمــد و رفــت پہلــے اس َٹنــل کــے ذریعــے اور پھــر آپ کــے  VPNپرووائیــڈر کــے نیــٹ ورک ســے ہوتــے ہــوۓ آپ کــی منــزل
مقصــود تــک پہنچتــی ہــے -مثــال کــے طــور پــر اگــر آپ ٹیمپــا ،فالریــڈا میــں مقیــم ہیــں اور آپ میونــخ ،جرمنــی کــے کســی  VPNســرور ســے منســلک ہوتــے ہیــں
تــو آپ جــس ویــب ســائٹ کا بھــی دورہ کریــں گــے وہ یــہ ســمجھے گــی کــہ آپ میونــخ ،جرمنــی ســے اس کا دورہ کــر رہــے ہیــں VPN -کا اســتعمال آســان ہــے-
ســب ســے پہــا قــدم یــہ ہــے کــہ آپ کســی قابــل بھروســہ  VPNپرووائیــڈر کــو ڈھونڈیــں اور پھــر وہــاں اکاؤنــٹ بنائیــں (اکثــر ایســی خدمــات آپ کــو خریدنــی پڑتــی
ہیــں) -ایــک بــار آپ کا اکاؤنــٹ بــن جــاۓ تــو پھــر آپ  VPNســافٹ ویئــر کــو ڈاؤن لــوڈ ،انســٹال اور کنفیگــر کــر لیــں -اس کــے بعــد آپ انٹرنیــٹ ســے ویســے ہــی
منســلک ہــو جائیــں جیســے آپ ہمیشــہ ہوتــے ہیــں VPN -ســافٹ ویئــر خاموشــی ســے آپ کــے لیئــے انکرپٹــڈ َٹنــل بنــا دے گا اور آپ کــی پرائیویســی کــی حفاظــت
کرنــا شــروع کــر دے گا اور آپ کــو اس کا احســاس بھــی نہیــں ہــو گا-

 VPNپرووائیڈر کا انتخاب کرنا

آپ کــی آن الئــن ســرگرمیاں اتنــی ہــی محفــوظ اور ذاتــی ہیــں جتنــا کــہ آپ کا  VPNپرووائیــڈر -اس لیئــے آپ ایســے  VPNپرووائیــڈر کا انتخــاب کریــں جــس پــر

آپ بھروســہ کرتــے ہــوں -آپ  VPNســروس پرووائیــڈر کا انتخــاب کرتــے ہــوۓ مندرجــہ ذیــل باتــوں کا خیــال رکھیــں:
الگنــگ  :آپ کســی ایســی ســروس کا انتخــاب کریــں جــو کســی بھــی قســم کــی الگــز کــو اپنــے پــاس نہیــں رکھتــی ہــوں اور ان کــی تمــام توجــہ کا مرکــز
صــرف پرائیویســی ہــو -اگــر آپ کا  VPNســروس پرووائیــڈر کوئــی الگــز اپنــے پــاس نہیــں رکــھ رہــا ہــے تــو اس صــورت میــں کســی کــے لیئــے بھــی بہــت
مشــکل ہــو گا کــہ وہ آپ کــی پچھلــی ســرگرمیوں کــے بــارے میــں جــان ســکیں-

www.sans.org/security-awareness

کمپنــی کہــاں واقــع ہــے ؟ مختلــف  VPNپرووائیــڈرز مختلــف ممالــک میــں مقیــم ہوتــے ہیــں -آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ صــرف اُس
 VPNپرووائیــڈر کا انتخــاب کریــں جــو ایــک ایســے ملــک میــں واقــع ہــو جہــاں پرائیویســی کــے قوانیــن کافــی ســخت ہــوں -کیونکــہ اگــر آپ کســی ایســے
 VPNپرووائیــڈر کا انتخــاب کرتــے ہیــں جــو کســی ایســے ملــک میــں واقــع ہــے جہــاں پرائیویســی کــے قوانیــن کمــزور ہــوں تــو اس بــات کا امــکان ہــے
کــہ وہ آپ ســے حاصــل کــردہ معلومــات کســی اور کــو دے دیــں-
ســرورز :آپ ایســی  VPNســروس کا انتخــاب کریــں جــن کــے ســرورز اُن مُمالــک یــا شــہروں میــں ہــوں جہــاں آپ کــو ضــرورت ہــے -کچــھ VPN
پرووائیــڈرز کــے پــاس دنیــا بھــر میــں مُختلــف مقامــات پــر ہــزاروں ســرورز موجــود ہوتــے ہیــں -کیــا آپ کــو یــہ دکھانــے کــی ضــرورت ہــے کــہ آپ کا
انٹرنیــٹ کنیکشــن کســی خــاص مُلــک ســے آ رہــا ہــے اور کیــا آپ کا  VPNپرووائیــڈر یــہ ســروس فراہــم کــر ســکتا ہــے؟
مطابقــت :آپ ایســی ســروس کا انتخــاب کریــں جســے آپ مختلــف کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت پــر اســتعمال کــر ســکیں -مثــال کــے طــور پــر اگــر آپ ونــڈوز
کا لیــپ ٹــاپ ،کوئــی ٹیبلــٹ یــا آئــی فــون اســتعمال کــر رہــے ہیــں تــو آپ چاہیــں گــے کــہ  VPNســروس ان تمــام آالت پــر کام کــرے-
ُمفــت ســروس ســے اجتنــاب کریــں :آپ کســی بھــی «مفــت»  VPNســروس ســے ہوشــیار رہیــں کیونکــہ اگــر وہ یــہ ســروس مُفــت فراہــم کــر رہــی ہیــں تــو
وہ پیســے کیســے بنــا رہــی ہیــں اور اُن کا کاروبــار کیســے چــل رہــا ہــے؟ مُفــت سروســز فراہــم کرنــے والــی تنظیمیــں آپ کــی معلومــات حاصــل کــر کــے
اســے بیــچ ســکتی ہیــں-
 VPNآپ کــی آن الئــن پرائیویســی کــی حفاظــت کا بہــت زبردســت طریقــہ ہــے -تاہــم یــہ آپ کــے کمپیوٹــر ،آالت یــا آن الئــن اکاؤنٹــس کــی حفاظــت کــے لیئــے کچــھ
نہیــں کرتــا ہــے -اس لیئــے اگــر آپ  VPNاســتعمال کــر بھــی رہــے ہیــں تــو اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے بنیــادی ســکیورٹی کــے اقدامــات اٹھــا لیئــے ہیــں
جــن میــں اس بــات کــو یقینــی بنانــا کــہ آپ کــے آالت اپڈیــٹ ہیــں ،آپ کا اســکرین الک کافــی مضبــوط ہــے اور آپ ہــر اکاؤنــٹ کــے لیئــے منفــرد پــاس ورڈ اســتعمال
کــر رہــے ہیــں ،شــامل ہــے-

اردو ایڈیشن

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
رسانجــام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

مہامن ُمدیر

فِــل جانســی ( )@peakreflectionsپــام بیــچ کاؤنٹــی میــں آئــی ٹــی کــے پیشــہ ور ہیــں اور اپنــے پــاس ســکیورٹی،
فارنزیکــس اور آڈٹ کا تجربــہ رکھتــے ہیــں -وہ  SANSســے ڈیجیٹــل فارنزیــک اور ســکیورٹی ایسینشــلز میــں ســند
یافتــہ ہیــں اور  OUCHکــے کمیونٹــی ریویئــو بــورڈ کــے رکــن بھــی ہیــں -ان میــں ســکیورٹی کــو دوســروں کــے لیئــے
آســان بنانــے کا شــدید جذبــہ ہــے-

وسائل:

			
آسان پاس ورڈز بنانا:
اپنے موبائل آالت کو محفوظ بنانا:
			
میلویرئ کو روکیں:

https://www.sans.org/u/Sd8
https://www.sans.org/u/Sdd
https://www.sans.org/u/Sdi

! OUCHکــی ا شــاعتSANS Security Awareness Programکــے ذریعــے ہوتــی ہــے اور اســے  Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Licenseکــے تحــت تقســیم کرنــے کــی اجــازت ہوتــی ہــے۔
آپ اس نیــوز لیٹــر کــو تقســیم ســکتے ہیــں اگــر آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس میــں کوئــی تبدیلــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اســے تجارتــی مقاصــد کــے لئــے اســتعامل کریــں ۔ ترجمــے اور مزیــد معلومــات کــے لئــے
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