جنوری OUCH! ٢٠١۴

اس شمارے یم� شامل ہ�ے:
•آپ کا وائرلیس نیٹ ورک
•اوپن ڈی این ایس
•آپ ےک آالت

جائزہ

پا� ن� گھر ےک نیٹ ورک کو محفوظ کرنا

کـ ئـی ســالوں پہــے گھــر ےک نیــٹ ورک نســبتاً آســان ہـ ت
ـو� تــے ،یعـ نـی کــہ ایــک
وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ اور ایــک دو کمپیوٹــر جــن ےک ذر ی�ــے ٹ
ان�نیــٹ
اســتعمال کیــا جاتــا تھــا یــا آن الئــن گیمــز کھیــی جـ ت
ـا� تھـ یـں۔ تاہــم اب گھــر
ف
ہــں۔ نــہ رصف یــہ کــہ ہــم ا پ� نــے گھــر
ےک نیــٹ ورک کا� پیچیــدہ ہــو ر�ہ ــے ی
ےک نیــٹ ورک ےس زیــادہ ڈیوائیـ ز
ـ� منســلک کــر ر�ہ ــے ہـ یـں بلکــہ ہــم اس ےس
کہـ یـں زیــادہ ی ز
چ�یــں کــر ر�ہ ــے ہـ یـں۔ اس شــمارے مـ یـں ہــم چنــد ا ی�ــے بنیــادی
گ
اقدامــات کا جائــزہ لـ یـں � جــن ےک ذر ی�ــے گھــر کا نیــٹ ورک محفــوظ بنایــا جــا
ســے۔
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آپ کا وائرلیس نیٹ ورک

وا� فـ ئ
ورک(�ــے ہ ئ
ـا� نیــٹ ورک بھــی کہــا جاتــا �ہ ــے) ےس ش�وع ہوتــا �ہ ــے۔ اس ےک ذر ی�ــے ہــی آپ اپـ نـی ڈیوائیـ ز
ـ�
تقریبـاً ہــر گھــر کا نیــٹ ورک وائرلیــس نیــٹ
ج
ـک� ہـ یـں۔ ایســا کــر�ن
ت
ـ� لیــپ ٹــاپ اور ٹیبلیــٹ ےس ےل کــر گیمنــگ کنســول اور ٹیــی وژن ہــو سـ ت
کــو بغـ یـر کــی تــار ےک ٹ
ان�نیــٹ ےس منســلک کــر� ہـ یـں۔ یــہ ڈیوائیـ ز
ـو� �ہ ــے ج�ــے وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ کہـ تـے ہـ یـں۔ یــہ ایــک فزیــکل ڈیوائــس ہـ ت
ـ� یک �ض ورت ہـ ت
یک�لـ ئـے آپ ےک وائرلیــس نیــٹ ورک کــو ایــک چـ ی ز
ـو� �ہ ــے جــو آپ
ےک انـ ٹـر نیــٹ راؤٹــر ےک ســاتھ منســلک ہـ ت
ـو� �ہ ــے (یــا شــاید پہــے ےس آپ ےک انـ ٹـر نیــٹ راؤٹــر مـ یـں موجــود ہــوں) اور وائرلیــس ســگنل بھیجـ تـی �ہ ــے جــس ےک ذر ی�ــے آپ
یک ڈیوائــس منســلک ہـ ت
ـ� ایکســس پوائنــٹ ےس منســلک ہوجائـ یـں تــو پھــر وہ آپ ےک گھــر ےک نیــٹ ورک یک دورسی ڈیوائیـ ز
ـو� �ہ ــے۔ ایــک بــار آپ یک ڈیوائیـ ز
ـ�ےس
بھــی منســلک ہــو سـ ت
ـک� ہـ یـں اور انـ ٹـر نیــٹ ےس بھــی – وائــر لیــس ایکـ ز
ـ� پوائنــٹ آپ ےک گھــر ےک نیــٹ ورک کا اہــم تریــن جــز �ہ ــے ۔ ہــم مندرجــہ ذیــل تجاویــز
ـر� ہـ یـں اےس محفــوظ کـ ن
پیــش کـ ت
ـر� یک�لـ ئـے۔
•زیــادہ تــر وائرلیــس ایکســس پوائنٹــس کا ڈیفالــٹ ایڈمنسـ ٹـر ٹی� الگ ان اور پــاس ورڈ معــروف ہوتــا �ہ ــے اور اکـرث انـ ٹـر نیــٹ پــر موجــود ہوتــا �ہ ــے۔
آپ اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ ڈیفالــٹ ایڈمنسـ ٹـریڑ الگ ان اور پــاس ورڈکــو ا ی�ــے پاســورڈ ےس تبدیــل کریــں جــو رصف آپ کــو معلــوم ہــو۔
اس بــات کا یقـ ی ن
ـں کرلـ یـں کــہ یــہ پاســورڈ منفــرد �ہ ــے اور دورسے اکاؤنٹــس یک�لـ ئـے اســتعمال نہـ یـں ہــو رہــا �ہ ــے۔
•ایــک اور آپشــن ج�ــے آپ کــو کنفیگــر کرنــا ہــوگا وہ آپ ےک وائرلیــس نیــٹ ورک کا پاســورڈ �ہ ــے (بعــض دفعــہ ایــس ایــس ئآ� ڈی بھــی کہالتــا �ہ ــے)۔ یــہ
گ
گ
وہ نــام �ہ ــے جــو آپ یک ڈیوائیـ ز
ـ� دیکھـ یـں � جــب وہ لــوکل وائرلیــس نیــٹ ورک کــو ڈھونڈیــں �۔ آپ ا پ�ـ نـے نیــٹ ورک کــو منفــرد نــام دیــں تاکــہ
ت
ئ
ن
آپ باآسـ ن
ـک� لیکــن اس بــات یک یقـ ی ن
ـں دہــا� کرلـ یـں کــہ اس مـ یـں کــو� ذا� معلومــات شــامل نــہ ہــوں۔ اس ےک عــاوہ ا پ�ـ نـے نیــٹ
ـا� اس یک شــناخت کرسـ ی
چھ�ـ ن
ورک کــو کنفیگــر کـ ت
ـا� (یــا بــراڈ کاســٹ نــہ کرنــا) یک بہــت کــم اہمیــت �ہ ــے۔ زیــادہ تــر وائرلیــس اســکیننگ ٹولــز یــا کـ ئ
ـو� بھــی ہـ نـر منــد
ـر� وقــت پ
ـا� چھــے ہـ ئ
حملــہ آور بــا آسـ ن
ـو� نیــٹ ورک یک تفصیــات دریافــت کــر ســکتا �ہ ــے۔
پ
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•اگال قــدم اس بــات کــو یقیـ نـی بنانــا �ہ ــے کــہ رصف وہ لــوگ آپ ےک
وائرلیــس نیــٹ ورک ےس منســلک ہــوں جــن کــو آپ جانـ تـے ہــوں
اور بھروســہ کـ ت
ـر� ہــوں۔ اس بــات کــو بھــی یقیـ نـی بنائـ یـں کــہ وہ
ســارے کنیکشـ ن ز
ـ� انکریپــٹ ہــوں۔ آپ کــو ا س بــات کــو یقیـ نـی بنانــا
�ہ ــے کــہ آپ ےک ہمسـ ئ
ـا� یاکـ ئ
ـو� اجنـ بـی آپ ےک نیــٹ ورک ےس منســلک یــا
اس کا مشــاہدہ نــہ کــر رہــا ہــو۔ آپ ان خطــرات کــو بــا آسـ ن
ـا� ےس
حــل کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں ا پ�ـ نـے وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ پــر مضبــوط
ٹ
ٹ
ســیکیور� کا ســب ےس ت
بہ�یــن
ســیکیور� فعــال کــرےک۔ فالحــال
طریقــہ کار WPA2کا اســتعمال �ہ ــے۔ اےس فعــال کـ ن
ـر� ےک بعــد آپ کــو
ایــک پاســورڈ درکار ہوتــا �ہ ــے تاکــہ لــوگ آپ ےک گھــر ےک نیــٹ ورک ےس
ـک�۔ ایــک بــار اوتھنٹیکیــٹ ہـ ن
ـو� ےک بعــد کنیکشـ ن ز
ـ�
منســلک پرانــا سـ ی
انکرپــٹ ہــو جـ ت
ن
ـا� ہـ یـں۔ آپ اس بــات یک یقـ ی ن
ـں دہــا� کرلـ یـں کــہ آپ
ئ
ن
ن
پا�� گھر ےک نیٹ ورک کو محفوظ رکھ� یک�ل� آپ اس بات یک تاکید
ٹ
کـ ئ
ـیکیور� طریقــہ کار اســتعمال نہـ یـں کرر�ہ ــے
ـو� پرانــہ فرســودہ سـ
کرل� کہ آپ ےک پاس محفوظ وائرلیس نیٹ ورک ہ�ے ،آپ اوپن ڈی
ی
ٹ
ج�ــے کــہ WEPیــا رسے ےس کـ ئ
ـیکیور� اســتعمال نہـ یـں
ـو� سـ
ہــوں ی
مل� ت
این ايس یا اس ےس ت
جل� رسوس استعمال کر ہر�ے یہ� اور آپ
کرر�ہ ــے ہــوں جــو کــہ اوپــن نیــٹ ورک کہالتــا �ہ ــے۔ ایــک اوپــن نیــٹ
ےک گھر ےس منسلک تمام ڈیوائیسز جدید ترین اور موجودہ یہ�۔
ورک کــی کــو بھــی وائرلیــس نیــٹ ورک ےس منســلک ن
ہــو� یک
اجــازت دیتــا �ہ ــے بغـ یـر کــی اوتھنٹیکیشــن ےک۔
•اس بــات کا یقـ ی ن
ـں کرلـ یـں کــہ جــو پــاس ورڈ لــوگ اســتعمال کریــں
گ� وائرلیــس نیــٹ ورک ےس منســلک ہـ ن
ـو� یک�لـ ئـے وہ مضبــوط ہــو،
اس کا انــدازہ لگانــا مشــکل ہــو اور وہ ایڈمنسـ ٹـر ٹی� پاســورڈ ےس مختلــف ہــو۔ یــا د ر�ہ ــے کــہ اس بــات کا امــکان زیــادہ �ہ ــے کــہ آپ کــو ہــر ڈیوائــس کا
پاســورڈ رصف ایــک بــار درج کرنــا ہــو کیونکــہ وہ ڈیوائـ ز
ـ� خــود ہــی پاســورڈ کــو ذخـ یـرہ کــر لیـ تـی ہـ یـں اور انہـ یـں یــاد رکھـ تـی ہـ یـں۔
•کـ ئـی وائرلیــس ایکســس پوائنٹــس گیســٹ نیــٹ ورک کــو ســپورٹ کـ ت
ـر� ہـ یـں۔ ایــک گیســٹ نیــٹ ورک لوگــوں کــو آپ ےک وائرلیــس نیــٹ ورک ےس
ـو� اور انـ ٹـر نیــٹ اســتعمال کـ ن
منســلک ہـ ن
ـر� یک اجــازت دیتــا �ہ ــے لیکــن وہ لــوگ آپ ےک گھــر ےک نیــٹ ورک ےس منســلک ڈیوائـ ز
ـ� ےس منســلک نہـ یـں ہــو
ـک� ہـ یـں۔ اگــر آپ گیســٹ نیــٹ ورک شــامل کـ ن
سـ ت
ـر� جــا ر�ہ ــے ہـ یـں تــو اس بــات یک تاکیــد کــر لـ یـں کــہ آپ ن� WPA2فعــال کــر دیــا �ہ ــے اور اس نیــٹ
ورک یک�لـ ئـے مختلــف پاســورڈ اســتعمال کرر�ہ ــے ہـ یـں۔
ذخ�ہ ن
نہ� رکھ ت
کر� یک� ئل�۔
طر� ق� ےس ی
سک� یہ� تو آپ پاس ورڈ مینیجر کا استعمال کریں ی
•اگر آپ مختلف پاسورڈ یاد ی
انہ� محفوظ ی

اوپن ڈی این ايس

ایــک بــار آپ کا وائرلیــس نیــٹ ورک کنفیگــر ہــو جـ ئ
ـا� تــو ہمــارا مشــورہ یــہ �ہ ــے کــہ آپ ا پ�ـ نـے گھــر ےک نیــٹ ورک کــو اس طــرح کنفیگــر کریــں کــہ وہ اوپــن ڈی
ج�ــے کــہ گھــر ےک اســتعمال ےک لـ ئـے نورٹــن کنیکــٹ ســیف) ےک طــور پــر اســتعمال کریــں۔ جــب
ایــن ايــس کــو ڈی ایــن ايــس رسورز (یــااس ےس ملـ تـی جلـ تـی رسوس ی
آپ ا پ�ـ نـے براؤزرمـ یـں کـ ئ
ـو� نــام لکھـ تـے ہـ یـں تــو ڈی ایــن ايــس یک وجــہ ےس ہــی آپ ےک بــراؤزر کــو پتــہ چلتــا �ہ ــے کــہ انـ ٹـر نیــٹ پــر کــس رسور ےس رابطــہ قائــم کرنــا
�ہ ــے۔ اوپــن ڈی ایــن ايــس جیــی رسوسز ایــی ویــب وســائٹس یک شــناخت کـ ت
ـر� ہـ یـں جــو معــروف اور متاثــرہ ہــوں اور آپ ےک گھــر ےک وائرلیــس نیــٹ ورک
ـا� طــور پــر ان ویــب ســائٹس کا دورہ کـ ن
ےس منســلک کــی بھــی ڈیوائــس کــو حادثـ ت
ـر� ےس روکـ تـی ہـ یـں۔ اس ےک عــاوہ یــہ رسوس آپ کــو قابــل اعـ تـراض ویــب
ســائٹس کــو فلـ ٹـر اور بــاک کـ ن
ـا� �ہ ــے وہ یــہ �ہ ــے کــہ آپ کــو اپـ نـی ڈیوائــس پــر کـ ئ
ـ� مؤثــر بنـ ت
ـر� یک صالحیــت فراہــم کـ ت
ـر� ہـ یـں۔ اس طریقــہ کار کــو جــو چـ ی ز
ـو�
ـر� پـ ت
ســافٹ وئـ یـر انســٹال نہـ یـں کرنــا پڑتــا بلکــہ آپ کــو رصف ا پ�ـ نـے وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ مـ یـں تبدیــی کـ ن
ـڑ� �ہ ــے۔

جنوری OUCH! ٢٠١۴
پا� ن� گھر ےک نیٹ ورک کو محفوظ کرنا

ز
ڈیوائیس
آپ یک

ـ� منســلک ہـ یـں اور اس بــات یک تاکیــد کرنــا �ہ ــے کــہ وہ ڈیوائیـ ز
اگال قــدم یــہ جاننــا �ہ ــے کــہ آپ ےک نیــٹ ورک ےس کــون ےس ڈیوائیـ ز
ـ� محفــوظ ہـ یـں۔ یــہ پہــے آســان
ـ� ہــی منســلک ہــوا کـ ت
ـر� تھـ یـں تاہــم اب آپ ےک گھــر ےک نیــٹ ورک ےس تقریبـاً ہــر چـ ی ز
ہــوا کرتــا تھــا کیونکــہ عــام طــور پــر آپ یک چنــد ڈیوائیـ ز
ـ� منســلک ہــو
سـ ت
ـک� ہ�ےجــس مـ یـں ٹ� ویــز ،گیمینــگ کنســولز ،ب� ب� مانیـ ٹـرز ،اســپیکرز ،آپ ےک گھــر کا تھرمامیـ ٹـر یــا شــاید آپ یک گاڑی بھــی شــامل �ہ ــے۔ ایــک بــار آپ ا پ�ـ نـے گھــر ےک
گ
ـ� ہـ یـں۔ اپـ نـی ڈیوائیـ ز
ـ� شــناخت کرلـ یـں تــو آپ یــہ دیکــھ کــہ حـ یـران ہــوں � کــہ آپ ےک پــاس کتـ نـی ڈیوائیـ ز
نیــٹ ورک ےس منســلک تمــام ڈیوائیـ ز
ـ� کــو محفــوظ
رکھـ نـے کا ســب ےس ت
بہ�یــن طریقــہ یــہ �ہ ــے کــہ آپ اس بــات یک تاکیــد کرلـ یـں کــہ وہ آپریٹنــگ سســٹم کا جدیــد تریــن ورژن چــا رہــی ہــوں۔ اس بــات یک بھــی
تاکیــد کــر لـ یـں کــہ جــب بھــی ممکــن ہــو خــود کار اپڈیــٹ کــو فعــال کردیــں۔ اگــر یــہ ممکــن نــہ ہــو تــو آپ ماہانــہ اس کا جائــزہ لـ یـں اور اپڈیــٹ کریــں۔ اس ےک
ان�نیــٹ رسوس پروائیــڈریک ویــب ســائٹ کا دورہ کـ ت
عــاوہ آپ اس بــات کــو بھــی یقیـ نـی بنائـ یـں کــہ آپ ا پ�ـ نـے ٹ
ـر� رہـ یـں کیوںکــہ وہ ا ی�ــے مفــت ٹولــز اور رسوسز
فراہــم کرسـ ت
ـک� ہـ یـں جــو آپ ےک گھــر ےک نیــٹ ورک کــو محفــوظ رکھـ نـے مـ یـں مــدد گار ثابــت ہــوں۔

مزید ئ
جان�:

ٹ
ـیکیور� تعلیــم ےک نیــوز لیـ ٹـر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رسـ ئ
ٹ
ـیکیور� ےس مزیدآگاہــی ےک لـ ئـے
ـا� حاصــل کریــں اور SANSسـ
! OUCHےک ماہانــہ سـ
اس ویــب ســایٹ کا دورہ کریں(http://www.securingthehuman.orgانگریــزی مـ یـں) ـ
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مــں خدمــات
ی
 Rewterzپاکســتان یک معــروف انفارمیشــن ســیکیور� کمپــی �ہ ــے جــو پچھــے ســات ســالوں ےس آ� � ســیکیور� ےک شــع�ب
ن
رسانجــام دے رہــی �ہ ــے -
مــں مزیــد معلومــات ےک لــ ئے http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہمــارے فیــس بــک پیــج
کمپــی ےک بــارے ی
ٹ
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ‘ ’Likeکریں یا ٹوئی� @Rewterzپر فالو کریں۔
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