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اس شامرے میں شامل ہے:
•سفر سے پہلے کی فہرست
گم/چوری شُ دہ آالت
• ُ
•وائی فائی تک رسائی
•عوامی کمپیوٹرز

سفر کے دوران محفوظ رہنا

جائزہ

ہــم چاہتــے ہیــں کــہ آپ ٹیکنالوجــی کا اســتمعال زیــادہ ســے زیــادہ کریــں بشــمول

ســفر کــے دوران -اس نیوزلیٹــر میــں ہــم اس بــات پــر نظــر ڈالیــں گــے کــہ ســفر کــے
دوران آپ کــس طــرح انٹرنیــٹ ســے ُمنســلک ہــو کــر اپنــے ٹیکنالوجــی آالت اســتمعال
کــر ســکتے ہیــں-

سفر سے پہلے کی فہرست

مہامن ایڈیٹر

مــارک ولیمــز ٹینیسســی کــی بُلوکــراس بُلوشــیلڈ میــں انٹرپرائز ســکیورٹی
آرکیٹیکــٹ ہیــں -اس کــے عــاوہ وہ  SANSکــے انســٹرکٹر اور ISSA
چٹّانُــوگا چیپٹــر کــے صــدر ہیــں -وہ ســفر کا کافــی وســیع تجربــہ رکھتــے
ہیــں اور ســفر کــے دوران ٹیکنالوجــی آالت کــو درپیــش مســائل ســے
بخ ُوبــی واقــف ہیــں-

گھــر یــا دفــر میــں آپ کا نیــٹ ورک محفــوظ ہــو ســکتا ہــے لیکــن ســفر کــے دوران
آپ کــو یــہ بــات ذہــن میــں رکھنــی چاہیــۓ کــہ آپ جــس کســی نیــٹ ورک ســے بھــی ُمنســلک ہــو رہــے ہیــں ،وہ قابــل بھروســہ نہیــں ہــے -آپ کــو نہیــں معلــوم کــہ اس
نیــٹ ورک میــں مزیــد کــون موجــود ہــے اور کیــا کــر رہــا ہــے -آپ ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنــا کــر اپنــی معلومــات کــو ســفر کــے دوران دیرپــا تح ّفــظ فراہــم کــر ســکتے ہیــں:
•محفــوظ تریــن معلومــات وہ ہوتــی ہیــں جــو آپ کــے پــاس نہیــں ہوتــی -آپ ا ُن معلومــات کــی نشــاندہی کریــں جــن کــی آپ کــو ا ُن آالت میــں رضورت نہیــں ہــے
جنہیــں آپ ســفر میــں اپنــے ســاتھ لــے جــا رہــے ہیــں اور پھــر ا ُن معلومــات کــو حــذف کــر دیــں -اس طــرح ان آالت کــے گُــم ہونــے ،چــوری ہونــے یــا کســٹم ُحـکّام
یــا بــارڈر ســکیورٹی کــے ا ُســے ضبــط کرنــے کــی صــورت میــں زیــادہ گہــرے اثــرات ُمرتّــب نہیــں ہوتــے ہیــں -اگــر آپ کا ســفر کام ســے متعلــق ہــے تــو آپ اپنــے
مخصــوص آالت فراہــم کرتــی ہــے-
ُســپروائزر ســے پوچھیــں کــہ آیــا آپ کــی تنظیــم ســفر کــے لیــۓ ُ

•آپ اپنــے موبائــل آالت اور/یــا لیــپ ٹــاپ کــو مضبــوط پــاس ورڈ کــے ذریعــے محفـ ُوظ کریــں -اس طــرح اگــر وہ چــوری یــا گــم بھــی ہــو جاتــے ہیــں تــو لــوگ آپ
کــی معلومــات تــک رســائی حاصــل نہیــں کــر ســکتے ہیــں -اس کــے عــاوہ آپ اپنــے موبائــل آالت اور لیــپ ٹاپــس میــں فُــل ڈســک انکرپشــن انســٹال یــا ف ّعــال کــر
دیــں -زیــادہ تــر موبائــل آالت میــں یــہ اســکرین الک کرنــے کــے ســاتھ ہــی خــودکار طــور پــر ف ّعــال ہــو جاتــا ہــے-

•آپ اپنــے آلــہ میــں ایســے ســافٹ ویــر انســٹال یــا ف ّعــال کــر دیــں جــن کــو دور بیٹــھ کــر ٹریــک کیــا جــا ســکے اور چــوری یــا گُــم ہونــے کــی صــورت میــں آپ دور
ســے بیٹــھ کــر وائــپ کــر ســکیں-

•آپ ســفر پــر نکلنــے ســے پہلــے اپنــے آالت ،ایپلیکیشــنز اور اینٹی-وائــرس ســافٹ ویــر کــو جدیــد تریــن ورژن ســے اپڈیــٹ کــر لیــں -کئــی حملــے اپنــی تو ّجــہ
سســٹمز کــے ســافٹ ویــر کــے فرســودہ ہونــے پــر مرکــوز کرتــے ہیــں-

•آپ اپنــے آالت کا ُمک ّمــل بیــک اپ کریــں -اس طــرح اگــر ســفر کــے دوران ان آالت میــں کچــھ ہــو بھــی جاتــا ہــے تــو آپ کــے پــاس اصــل معلومــات محفــوظ جگــہ
پــر موجــود ہوتــی ہیــں-

•بیــرونِ ملــک ســفر کرتــے وقــت آپ اپنــے موبائــل رسوس پرووائیــڈر ســے اپنــے رسوس پــان کــی تفصیــات طلــب کریــں -اکــر رسوس پرووائیــڈرز بیــرون ملــک
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ســفر کــے دور ان محفــوظ ر ہنــا
ڈیٹــا اســتمعال کرنــے کــے بہــت زیــادہ پیســے کاٹتــے ہیــں اس لیــۓ ہــو
ســکتا ہــے کــہ ســفر کــے دوران آپ کــو اپنــے موبائــل فــون کــی ڈیٹــا کــی
صالحیــت کــو غیــر فعــال کرنــا پــڑے یــا بیــرونِ ملــک ســفر کــے لیــۓ آپ
کــو مقامــی ِســم خریدنــی پــڑے-

گم/چوری شُ دہ آالت
ُ

جــب آپ ایــک بــار ســفر ُشوع کــر دیــں تــو اپنــے آالت کــی مــادّی حفاظــت کــو
یقینــی بنائیــں -مثــال کــے طــور پــر آپ اپنــے آالت کــو ایســی جگــہ پــر گاڑی میــں
چھــوڑ کــر نــہ جائیــں جہــاں لوگــوں کــی نظریــں بــا آســانی پــڑ جائیــں کیونکــہ
مجرمــان آپ کــی گاڑی کا رصف شیشــہ تــوڑ کــر کوئــی بھــی قیمتــی شــے لــے جــا
ســکتے ہیــںُ -جــرم بہرحــال ایــک خطــرہ ہــے لیکــن ویریــزون کــی حالیــہ تحقیــق
کےمطابــق لوگــوں کــے آالت چــوری ہونــے ســے ســو گنــا زیــادہ خطــرہ ا ُن کــے
کھونــے کا ہــے -اس کا مطلــب ہــے کــہ آپ کــو ســفر کــے دوران بــار بــار اس بــات کــی
تصدیــق کرنــی پــڑے گــی کــہ آپ کــے آالت آپ کــے پــاس موجــود ہیــں جیســے کــہ

سفر کے دوران محفوظ رہنے کے لیۓ آپ اپنے آالت کو گھر سے
نکلنے سے پہلے محفوظ بنائیں ،ا ُنہیں مادّی طور پر محفوظ بنائیں
اور متام آن الئن رسگرمیوں کو انکرپٹ کریں-

ائیرپــورٹ پــر ســکیورٹی ســے گُزرتــے ہــوۓ ،ٹیکســی یــا ریســٹ ُورینٹ ســے نکلتــے
ہــوۓ ،ہوٹــل کــے کمــرے ســے چیــک آوٹ کرتــے ہــوۓ یــا ہوائــی جہــاز ســے
ا ُترنــے ســے پہلــے نشســت کــی پچھلــی جیــب دیکھنــا نــہ ب ُھولیــں-

وائی فائی تک رسائی

ســفر کــے دوران انٹرنیــٹ اســتمعال کرنــے کا مطلــب ہــے کــہ عوامــی وائــی فائــی ایکســیس پوائنٹــس اســتمعال کرنــا جیســے کــہ ہوٹــل ،مقامــی کافــی کــی دکان یــا ہوائــی ا ّڈے
پــر -عوامــی وائــی فائــی کــے دو مســائل :آپ کــو یــہ کبھــی نہیــں پتــہ ہوتــا ہــے کــہ یــہ کــس نــے لــگاۓ ہیــں اور یــہ بھــی نہیــں پتــہ ہوتــا ہــے کــہ ان ســے کــون ُمنســلک ہــے-
ا ُنہیــں ناقابــلِ اعتبــار ســمجھنا چاہیــۓ -درحقیقــت یہــی وہ وجــہ ہــے جــس کــے لیــۓ آپ کــو ســفر ُشوع کرنــے ســے پہلــے اپنــے آالت کــی حفاظــت کــے لیــۓ متــام اقدامــات
اٹھانــے پڑتــے ہیــں -مزیــد یــہ کــہ وائــی فائــی ریڈیــو وےوز کا اســتمعال کرتــا ہــے جــس کا مطلــب یــہ ہــے کــہ جســانی طــور پــر آپ ســے قریــب کوئــی بھــی شــخص آپ
کــی مواصــات کــو ُممکنــہ طــور پــر دیکــھ ســکتا ہــے -اِن وجوہــات کــی بنــاء پــر اگــر آپ عوامــی وائــی فائــی کا اســتمعال کرتــے بھــی ہیــں تــو آپ کــو اس بــات کــو یقینــی بنانــا
ہــے کــہ آپ کــی متــام آن الئــن رسگرمیــاں اِنکرپٹــڈ ہیــں -مثــال کــے طــور پــر بــراؤزر کــے ذریعــے انٹرنیــٹ ســے منســلک ہوتــے وقــت آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ ِجــن
ویــب ســائٹس کا آپ دورہ کــر رہــے ہیــں وہ انکرپٹــڈ ہیــں -آپ اس کــی تصدیــق اپنــے ایڈریــس بــار یــا یو-آر-ایــل بــار میــں پیــڈ الک کــی بنــد تصویــر یــا/اور ‹ ›//:HTTPSکــے
ذریعــے کــر ســکتے ہیــں -مزیــد یــہ کــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــے پــاس وی-پی-ایــن (ورچوئــل پرائیویــٹ نیــٹ ورک) موجــود ہــو جــو کــہ اگــر ف ّعــال ہــو تــو آپ کــی متــام
آن الئــن رسگرمیــوں کــو انکرپــٹ کــر ســکتا ہــے -ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ آپ کــو اپنــے دفــر کــی جانــب ســے مــا ہــو یــا آپ اِن وی-پی-ایــن صالحیــات کــو ذاتــی اســتمعال کــے
لیــۓ خریــد بھــی ســکتے ہیــں -اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کســی بھــی وائــی فائــی پــر بھروســہ نہیــں کــر ســکتے ہیــں تــو آپ اپنــے اِســارٹ فــون کــے ذریعــے ٹیتھرنــگ
کرنــے پــر غــور کریــں -انتبــاہ :جیســا کــہ ہــم نــے پہلــے بتایــا تھــا کــہ بیــرون ملــک ســفر کرتــے وقــت یــہ کافــی مہنــگا پــڑ ســکتا ہــے اس لیــۓ آپ اس کــے بــارے میــں مزیــد
تفصیــات پہلــے اپنــے رسوس پرووائیــڈر ســے حاصــل کریــں-

فروری OUCH! ٢٠١۷
ســفر کــے دور ان محفــوظ ر ہنــا

عوامی وسائل

حســاس معلومــات تــک رســائی یــا اکاؤنٹــس میــں الگ-اِن ہونــے کــے لیــۓ نہیــں کریــں -آپ
آپ عوامــی کمپیوٹــرز ،جیســے کــہ ہوٹــل کــی البــی یــا ســائرب کیفــے ،کا اســتمعال ّ
کــو اس بــات کا انــدازہ نہیــں ہــے کــہ آپ ســے پہلــے اِســے کــون اســتمعال کــر چــکا ہــے اور ہــو ســکتا ہــے کــہ اس نــے وہ عوامــی کمپیوٹــر غلطــی ســے یــا جــان بوجــھ کــر

متاثــر کــر دیــا ہــو -جــب بھــی ُممکــن ہــو ،آپ رصف ا ُن آالت کا اســتمعال کریــں جــن پــر آپ کــو اختیــار حاصــل ہــو اور آپ ا ُن پــر بھروســہ کرتــے ہــوں -عوامــی کمپیوٹــرز کا
ســب ســے بہرتیــن اســتمعال عوامــی معلومــات تــک رســائی حاصــل کرنــا ہــے جیســے کــہ موســم کا حــال جاننــا یــا خربیــں ُسـ ّننا -اپنــے کســی بھــی اکاؤنــٹ ،جیســے کــہ گـ ُوگل
اکاؤنــٹ ،میــں ســائن اِن کرنــا ہیکــرز کــو دعــوت دینــے کــے ُمــرادف ہــے جــو کــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــو پہلــے ســے ہــی دیکــھ رہــے ہــوں-

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

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.com

کا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج

 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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