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جائزہ

سفر کے دوران محفوظ رہنا

اس نیــوز لیٹــر کــے شــارے میــں ہــم اس بــات پــر نظــر ڈالیــں گــے کــہ آپ
ســفر کــے دوران کــس طــرح محفــوظ طریقــے ســے انٹرنیــٹ کا اســتعامل
کرســکتے ہیــں۔

سفر سے پیشگی فہرست

مہامن ایڈیٹر

اسٹــیوآرم آس��ٹرانگ “الجیکل��ی س�کـیور” میــں ‘سائربس��ی پ�یـ آر’ کــے

ٹیکنیــکل ڈائریکٹــرSANS ،کــے ســند یافتــہ انســٹرکٹر اور کــورس کــے ســابقہ
مصنــف رہ چکــے ہیــں -وہ ٹوئیٹــر پــر @Nebulatorاور گــوگل پلــس پــر
 +SteveArmstrongSecurityکــے نــام ســے فعــال ہیــں۔

ہوســکتا ہــے کــہ آپ کــے گھــر اور دفــر کا نیــٹ ورک محفــوظ ہــو لیکــن ســفر
کرتــے وقــت آپ ہمیشــہ یــہ ســمجھیں کــہ آپ جــس نیــٹ ورک ســے بھــی
منســلک ہورہــے ہیــں وہ ناقابــلِ بھروســہ ہــے -آپ کــو یــہ معلــوم نہیــں ہوتــا
ہــے کــہ ا ُس نیــٹ ورک ســے کــون منســلک ہــے اور ا ُس ســے کــس قســم کــے خطــرات الحــق ہیــں۔ آپ ســفر ســے ایــک یــا دو ہفتــے پہلــے چنــد آســان اقدامــات
کــو اپنــا کــر اپنــی معلومــات کــو ســفر کــے دوران دیرپــا تحفــظ فراہــم کرســکتے۔
•آپ ســفر میــں ســاتھ لــے جانــے والــے آلــہ پــر ا ُن معلومــات کــی نشــاندہی کریــں جــن کــی آپ کــو رضورت نہیــں ہــے اور پھــر ا ُن غیــر رضوری
معلومــات کــو ا ُس میــں ســے نــکال دیــں -اگــر آپ کــے آالت گــم ،چــوری یــا کســٹمز یــا رسحــدی ســامتی کــے عملــے کــے ذریعــے ضبــط ہوجاتــے ہیــں
تــو اس طریقــے کــو اپنانــے ســے منایــاں طــور پــر اس واقعــہ کا اثــر کــم پڑتــا ہــے۔ اگــر آپ کا ســفر آپ کــے دفــر کــے کام ســے متعلــق ہــے تــو آپ
اپنــے ســپروائزر ســے پوچھیــں کــہ آیــا آپ کــی تنظیــم ســفر کــے دوران رصف کام کــے لیــے مخصــوص کوئــی متبــادل آالت فراہــم کرتــی ہــے یــا نہیــں۔
•بیــن االقوامــی ســفر کــے لیــے آپ ا ُس ملــک میــں اســتعامل ہونــے والــے پاورکنیکٹــرز کــی معلومــات حاصــل کرلیــں کیونکــہ آپ کــو اپنــے آالت کــو
چــارج کرنــے کــے لیــے اڈیپٹــر کــی رضورت پڑســکتی ہــے -اس کــے عــاوہ آپ اپنــے موبائــل رسوس پرووائــڈر ســے اپنــے فــون کــے رسوس پــان کــی
جانــچ کریــں -بعــض دفعــہ رسوس پرووائــڈر بیــن االقوامــی ڈیٹــا کــے اســتعامل پــر زیــادہ پیســے کاٹتــے ہیــں -آپ کــو چاہیــۓ کــہ آپ اپنــے موبائــل
فــون کــے ڈیٹــا کــی صالحیــت کــو غیــر فعــال کردیــں یــا اپنــے رسوس پــان کــو بیــن االقوامــی ســفر کــے مطابــق تبدیــل کردیــں۔
•آپ اپنــے آالت میــں ایســا ســافٹ ویــر انســٹال کریــں جــس کــے ذریعــے آپ د ُور رہ کــر بھــی ا ُس کــی نگرانــی کرســکیں اور اگــر وہ گــم یــا چــوری
ہوجائیــں تــو اســے وائــپ کرســکیں۔ کئــی موبائــل آالت میــں یــہ خصوصیــات پہلــے ســے موجــود ہوتــی ہیــں ،آپ کــو رصف ا ُن کــو فعــال کرنــا ہوتــا
ہــے (یــاد رہــے کــہ اس کــے لیئــے انٹرنیــٹ کــی رضورت ہوتــی ہــے)۔
سفر سے ایک یا دو دن قبل:
•اپنے آالت ،ایپلیکیشنز اور اینٹی وائرس سافٹ ویرئ کو اپڈیٹ کرلیں تاکہ آپ کے پاس جدید ترین ورژن آجائے۔
•اپنے آلہ میں موجود متام سکیورٹی سیٹنگز کو فعال کردیں جیسے کہ فائروالز۔
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•اپنــے متــام موبائــل آالت کــو مضبــوط پــاس ورڈ یــا پــاس کــوڈ کــے
ذریعــے بنــد کردیــں -اس طــرح اگــر آپ کا آلــہ گــم یــا چــوری
ہوجاتــا ہــے تــو لــوگ آپ کــی معلومــات تــک رســائی حاصــل نہیــں
کرســکیں گــے۔
•اپنــے متــام موبائــل آالت کــو انکرپــٹ کردیــں -اس طــرح اگــر
کوئــی آلــہ گــم یــا چــوری ہوجاتــا ہــے تــو ان معلومــات تــک کوئــی
بھــی رســائی حاصــل نہیــں کرســکتا ہــے -کچــھ آالت ،جیســے کــہ
آئــی فــون میــں ،اگــر آپ پــاس ورڈ یــا پــاس کــوڈ لگاتــے ہیــں تــو
انکرپشــن خــودکار طــور پــر فعــال ہوجاتــی ہــے۔
•اپنــے متــام آالت کا مکمــل بیــک اپ لــے لیــں -اس طــرح اگــر ســفر
کــے دوران ا ُن آالت کــو کچــھ ہوبھــی جاتــا ہــے تــو آپ کــے پــاس
متــام معلومــات محفــوظ مقــام پــر موجــود ہوتــی ہیــں۔

گمشدہ یا چوری شدہ آالت

سفر کے دوران محفوظ رہنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ
آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آالت کو محفوظ بنادیں-
آپ ا ُس آلہ کو بذات خود محفوظ کریں اور ہر وقت ا ُس پر

جــب آپ ســفر رشوع کریــں تــو اپنــے آالت کــے تحفــظ کــو یقینــی بنائیــں-
مثــال کــے طــور پــر اپنــے آالت کــو کبھــی بھــی گاڑی میــں ایســی جگــہ پــر
نظر رکھیں اور متام آن الئن رسگرمیوں کو انکرپٹ کریں۔
نــہ چھوڑیــں جہــاں لــوگ آســانی ســے ا ُســے دیکــھ ســکیں کیونکــہ مجرمــان
باآســانی آپ کــی گاڑی کــے شیشــے تــوڑ کــر کســی بھــی قیمتــی چیــز کــو
چـ ُورا ســکتے ہیــں۔ ایــک طریقــہ کیبــل الک کا اســتعامل ہــے تاکــہ آپ اپنــے
آالت ،جیســے کــہ لیــپ ٹــاپ ،کــو الک کرســکیں جــب آپ ا ُنہیــں چھــوڑ کــر جارہــے ہــوں -جــرم ،یقینــی طــور پــر ایــک خدشــہ ہــے لیکــن ایــک چیــز جــس کا شــاید
آپ کــو ادراک نــہ ہــو وہ یــہ ہــے کــہ آپ کــے آلــہ کا گُــم ہونــے ســے زیــادہ ،چــوری ہونــے کا امــکان کہیــں زیــادہ ہــے۔ ویریــزون کــے دس ســالہ مطالعــے کــے
مطابــق لوگــوں کــے آلــہ کا چــوری ہونــے ســے زیــادہ گــم ہونــے کــے امکانــات 15%زیــادہ ہیــں -اس کا مطلــب یــہ ہــے کــہ ســفر کــے دوران آپ بــار بــار اپنــے
آالت کــو دیکھتــے رہیــں کــہ وہ آپ کــے پــاس ہــی ہیــں ،جیســا کــہ ایرئپــورٹ پــر ســکیورٹی کلیرئنــس کــے بعــد ،ٹیکســی یــا ریســٹورینٹ ســے نکلتــے وقــت ،ہوٹــل
کــے کمــرے ســے چیــک آﺅٹ ہوتــے وقــت یــا جہــاز ســے ا ُتــر نــے ســے پہلــے۔

وائی فائی تک رسائی

ســفر کــے دوران انٹرنیــٹ اســتعامل کرنــے کا مطلــب ہــے کــہ اکــر عوامــی وائــی فائــی ایکســس پوائنــٹ کا اســتعامل کرنــا ،جیســے کــہ ہوٹــل میــں ،مقامــی
کافــی کــی ُدوکان میــں یــا ایرئپــورٹ میــں -عوامــی وائــی فائــی ایکســس پوائنٹــس کــے ســاتھ مســئلہ یــہ ہــے کــہ آپ کــو نــہ رصف یــہ معلــوم نہیــں ہوتــا ہــے کــہ
ا ُســے کــس نــے لگایــا ہــے بلکــہ آپ کــو یــہ بھــی معلــوم نہیــں ہوتــا ہــے کــہ ا ُس ســے کــون کــون منســلک ہــے -اس لیــۓ ا ُنہیــں ناقابــلِ بھروســہ ســمجھنا چاہیــۓ،
درحقیقــت یــہ وہــی وجــہ ہــے جــس کــے لیــۓ آپ نــے ســفر پــر نکلنــے ســے پہلــے اپنــے آالت کــی حفاظــت کــے لیــۓ اقدامــات اٹھائــے تھــے -اس کــے عــاوہ
یــہ کــہ وائــی فائــی ،آپ کــے آلــہ اور وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ کــے درمیــان مواصــات کــے لیــۓ ریڈیــو ویــوز کا اســتعامل کرتــا ہــے -اس کا مطلــب ہــے کــہ
جســانی طــور پــر آپ کــے نزدیــک کوئــی بھــی شــخص ممکنــہ طــور پــر آپ کــی مواصــات کــو پــڑھ ســکتا ہــے اور ا ُس پــر نظــر رکــھ ســکتا ہــے۔
اس لیــۓ اگــر آپ عوامــی وائــی فائــی کا اســتعامل کرتــے ہیــں تــو اس بــات کــی تاکیــد کرلیــں کــہ آپ کــی متــام آن الئــن رسگرمــی انکرپٹــڈ ہــے -مثــال کــے طــور
پــر اگــر آپ بــراﺅزر کــے ذریعــے انٹرنیــٹ ســے منســلک ہوتــے ہیــں تــو آپ اس بــات کــی تاکیــد کرلیــں کــہ جــس ویــب ســائٹ پــر آپ جارہــے ہیــں وہ انکرپٹــڈ ہــے
( ا ُس ویــب ســائٹ کــے URLمیــں ‹›https://ہــوگا اور ایــک بنــد تالــے کــی تصویــر ہوگــی) اس کــے عــاوہ یــہ کــہ آپ کــے پــاس )VPN(Virtual Private Network

جنوری OUCH! ٢٠١۵
ســفر کــے دور ان محفــوظ ر ہنــا
اکاﺅنــٹ ہوســکتا ہــے جــو آپ کــی متــام آن الئــن رسگرمیــوں کــو انکرپــٹ کــردے گا -یــہ اکاﺅنــٹ آپ کــو اپنــے دفــر کــے ذریعــے مــل ســکتا ہــے یــا آپ اســے ذاتــی
اســتعامل کــے لیــۓ خریــد ســکتے ہیــں -اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کســی وائــی فائــی ایکســس پوائنــٹ پــر بھروســہ نہیــں کرســکتے ہیــں تــو آپ اپنــے اســارٹ
فــون ســے ٹیتھرنــگ کرنــے کــے بــارے میــں غــور کریــں (انتبــاہ  :جیســے کــہ ہــم نــے پہلــے بیــان کیــا ہــے کــہ یــہ طریقــہ بیــن االقوامــی ســفر کــے لیــۓ مہنــگا
ثابــت ہوســکتا ہــے اس لیــۓ آپ اپنــے رسوس پرووائــڈر ســے اس کــے بــارے میــں جانــچ پڑتــال کرلیــں)۔

عوامی وسائل

آپ عوامــی کمپیوٹــرز ،جیســے کــہ ہوٹــل کــی البیــز ،الئربیریــز یــا ســائرب کیفــے میــں موجــود کمپیوٹــرز کا اســتعامل نہیــں کریــں۔ آپ کــو انــدازہ نہیــں ہــے کــہ
یــہ کمپیوٹــر آپ ســے پہلــے کــس نــے اســتعامل کیــا ہــے ،ہــو ســکتا ہــے کــہ ا ُنہــوں نــے غلطــی ســے یــا جــان بوجــھ کــر ا ُس عوامــی کمپیوٹــر کــو متاثرکــر دیــا ہــو۔
جــب بھــی ممکــن ہــو ،رصف وہــی آالت اســتعامل کریــں جــن کا اختیــار آپ کــے پــاس ہــو اور آپ ا ُس پــر کســی بھــی آن الئــن رسگرمــی کــے لیــۓ بھروســہ کرتــے
ہــوں۔ اگــر آپ کــو عوامــی کمپیوٹــر اســتعامل کرنــے رضورت پــڑ جائــے تــو آپ کســی بھــی ایســی رسوس کا اســتعامل نہیــں کریــں جــو آپ کــو الگ ان یــا پــاس
ورڈ لکھنــے کا کہــے۔

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 ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی 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.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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! OUCHکــی ا شــاعتSANS Secure The Human 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 لئےouch@securethehuman.orgپــر رابطــہ کریــں
ایڈیٹوریل بورڈ :بل وے مین ،والٹ اسکریونز ،فل ہوفمن ،لینس اسپٹزنر ،کارمن رولی ہارڈی۔
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