فروری OUCH! ۲۰۱۶

اس شامرے میں شامل ہے:
•آپ کا وائرلیس نیٹ ورک
•آپ کے آالت

جائزہ

اپنے گھر کے نیٹ ورک کو محفوظ بنانا

کئــی ســال پہلــے گھــر کــے نیــٹ ورک نســبتاً ســاده ہوتــے تھــے ،عــام طــور پــر
ایــک وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ اور ایــک یــا دو کمپیوٹــر جــو کــہ انٹرنیــٹ
اســتعامل کرنــے ،آن الئــن خریــداری کرنــے یــا گیمینــگ کــے لیــۓ اســتعامل
ہوتــے تھــے -گھــر کــے نیــٹ ورک اب کافــی پیچیــدہ ہوتــے جــا رہــے ہیــں -اب
ہــم ان نیــٹ ورکــس کــے ســاتھ پہلــے ســے کہیــں زیــادہ آالت ُمنســلک کرتــے
ہیــں اور اب انٹرنیــٹ کا اســتعامل براؤزنــگ ســے کہیــں زیــادہ ہوتــا ہــے -اِس
نیــوز لیٹــر میــں ہــم آپ کــو بتائیــں گــے کــہ آپ اپنــے گھــر میــں اپنــے اور اپنــے
خانــدان کــے لیــۓ محفــوظ نیــٹ ورک کــس طــرح بنــا ســکتے ہیــں-

مہامن ایڈیٹر

شــیرل کانلــے‹ ،الک ہیــڈ مارٹــن› میــں ســکیورٹی کــی تعلیــم اور
آگاہــی کــی ٹیــم کــی رسبراہــی کرتــی ہیــں ،جــس کــی ُمہــم ‹دی
آئــی کیمپیــن› کــی رســائی ایــک الکــھ ســے زائــد مالزمیــن تــک
ہــے جــن میــں عاملــی فشــنگ پروگــرام کــے عــاوہ تنظیــم بھــر ســے
ُمختلــف گ ُروپــس رشکــت کرتــے ہیــں -آپ شــیرل کــو @conleychera
کــے ذریعــے فالــو کــر ســکتے ہیــں-

آپ کا وائرلیس نیٹ ورک

تقریبـاً ہــر گھــر کا نیــٹ ورک ،وائرلیــس نیــٹ ورک (جــو کــہ وائی-فائــی نیــٹ ورک بھــی کہالتــا ہــے) ســے رشوع ہوتــا ہــے -وائرلیــس نیــٹ ورک کــے ذریعــے ہــی
آپ اپنــے کســی بھــی آلــہ کــو بغیــر تــار کــے ،انٹرنیــٹ ســے ُمنســلک کرتــے ہیــں جــن میــں لیــپ ٹاپــس اور ٹیبلیٹــس ســے لــے کــر گیمینــگ کنســولز اور ٹیلیویژنــز
شــامل ہیــں -زیــادہ تــر گھــر کــے وائرلیــس نیــٹ ورک آپ کــے انٹرنیــٹ راؤٹــر کــے ذریعــے کنٹــرول ہوتــے ہیــں ،یــہ ایــک ایســا آلــہ ہــے جســے آپ کــے انٹرنیــٹ
فراہــم کرنــے والــی رسوس آپ کــے گھــر میــں انســٹال کرتــی ہــے تاکــہ آپ انٹرنیــٹ ســےربط قائــم کرســکیں -تاہــم کچــھ صورتــوں میــں آپ کا وائرلیــس نیــٹ
ورک ایــک علیــدہ سســٹم ،جوکــہ وائــر لیــس ایکســس پوائنــٹ کہالتــا ہــے اور آپ کےانٹرنیــٹ راؤٹــر ســے ُمنســلک ہوتــا ہــے ،کــے ذریعــے کنٹــرول ہوســکتاہے -اِس
بــات ســے قطــع نظــر کــہ آپ کا وائرلیــس نیــٹ ورک کیــا اســتعامل کــر رہــا ہــے ،یــہ دونــوں آالت ایــک ہــی طریقــے ســے کام کرتــے ہیــں یعنــی وائرلیــس ســگنلز
براڈکاســٹ کــر کــے -آپ کــے گھــر میــں موجــود ُمختلــف آالت ان ســگنلز کــے ذریعــے آپ کــے وائرلیــس نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہوتــے ہیــںِ -پھــر یــہ آالت
انٹرنیــٹ یــا آپ کــے گھــر کــے نیــٹ ورک میــں موجــود دورسے آالت ســے ُمنســلک ہــو ســکتے ہیــں -اِس کا مطلــب ہــے کــہ اپنــے گھــر کــی حفاظــت کا ایــک
اہــم ُجــز وائرلیــس نیــٹ ورک کــو محفــوظ بنانــا ہــے -ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنــا کــر اپنــے وائرلیــس نیــٹ ورک کــو محفــوظ بنائیــں-
•اپنــے انٹرنیــٹ راؤٹــر یــا وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ ،جــو بھــی آپ کا وائرلیــس نیــٹ ورک کنٹــرول کــر رہــا ہــے ،کــے ڈیفالــٹ ایڈمنســٹریٹر پــاس ورڈ
کــو تبدیــل کــر دیــں -ایڈ ِمــن اکاؤنــٹ کــے ذریعــے آپ اپنــے وائرلیــس نیــٹ ورک کــی ســیٹنگز کنفیگــر کــر ســکتے ہیــں -آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں
کــہ آپ ایڈمنســٹریٹر کــے پــاس ورڈ کــو ایســے مضبــوط اور منفــرد پــاس ورڈ ســے تبدیــل کــر رہــے ہیــں جــو کــہ رصف آپ کــو معلــوم ہــو-
•اپنــے وائرلیــس نیــٹ ورک (جــو کــہ  SSIDبھــی کہالتــا ہــے) کا ڈیفالــٹ نــام تبدیــل کــر دیــں -یــہ وہ نــام ہــے جســے آپ کــے آالت ،لــوکل وائرلیــس نیــٹ
ورک کــو تــاش کرتــے ہوئــے دیکھتــے ہیــں -آپ اپنــے نیــٹ ورک کا نــام منفــرد رکھیــں تاکــہ ا ُس کــی شــناخت بــا آســانی ہــو جائــے لیکــن اِس بــات کــو
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اپنــے گھــر کــے نیــٹ ور ک کــو محفــوظ بنا نــا
یقینــی بنائیــں کــہ اس میــں کوئــی ذاتــی معلومــات شــامل نہیــں
ہیــں -اپنــے نیــٹ ورک کــو چھپانــے (یــا براڈکاســٹ نــہ کرنــے) کــی
زیــادہ اہمیــت نہیــں ہــے کیونکــہ زیــادہ تــر وائرلیــس اســکیننگ
ٹُولــز یــا ہُرنمنــد حملــہ آور ،باآســانی ُچھپــے ہوئــے نیــٹ ورک کــو
دریافــت کــر ســکتے ہیــں-
•آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ رصف وہ لوگ آپ کــے وائرلیس
نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہــو ســکتے ہیــں جــن پــر آپ کــو بھروســہ
ہــے اور اِس بــات کــو بھــی یقینــی بنائیــں کــہ وہ متــام کنیکشــنز
انکرپٹــڈ ہیــں -آپ یــہ ســب کچــھ مضبــوط ســکیورٹی کــو فعــال
بنــا کــے کــر ســکتے ہیــں -اِس وقــت ســب ســے بہرتیــن ســکیورٹی
طریقــہ کار ،WPA2،کا اســتعامل ہــے -اســے ف ّعــال کرنــے کــے بعــد
کســی کــو بھــی آپ کــے گھــر کــے نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہونــے
اپنے گھر کے نیٹ ورک کو محفوظ بنانے کے لیۓ آپ اپنے
کــے لیــۓ پــاس ورڈ درکار ہــو گا اور ایــک بــار جــب وہ اس ســے
وائرلیس نیٹ ورک کو محفوظ بنائیں ،اسے اپڈیٹ کریں
ُمنســلک ہــو جائیــں تــو ا ُن کــی متــام آن الئــن َسگرمیــاں انکرپــٹ
اور اپنے نیٹ ورک میں موجود متام آالت کی پاس ورڈ کے
ہــو جاتــی ہیــں -آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کوئــی
ذریعے حفاظت کریں۔
پُرانــا ،مرتوکــہ طریقــہ ،جیســے کــہ  WEPیــا پھــر ِسے ســے کســی
ســکیورٹی کا اســتعامل ،کــر ہــی نہیــں رہــے ہیــں ،جــو کــہ ایــک
کھــا نیــٹ ورک ہوتــا ہــے -کُھلــے نیــٹ ورکــس کســی کــو بھــی
بغیــر تصدیــق کــے آپ کــے وائرلیــس نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہونــے کــی اجــازت دیتــے ہیــں-
•کئــی وائرلیــس نیــٹ ورکــس میــں ایــک ســپورٹ موجــود ہوتــی ہــے جــو کــہ گیســٹ نیــٹ ورک کہالتــی ہــے -اِس کــے ذریعــے لــوگ انٹرنیــٹ ســے
ُمنســلک ہــو جاتــے ہیــں لیکــن آپ کــے گھــر کا نیــٹ ورک محفــوظ رہتــا ہــے کیــوں کــہ یــہ لــوگ آپ کــے گھــر کــے نیــٹ ورک پــر موجــود کســی بھــی
دورسے آ لــہ ســے ُمنســلک نہیــں ہــو ســکتے ہیــں -اگــر آپ گیســٹ نیــٹ ورک کا اضافــہ کرتــے ہیــں تــو اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے WPA2
ف ّعــال کــر دیــا ہــے اور آپ اِس نیــٹ ورک کــے لیــۓ ایــک منفــرد پــاس ورڈ اســتعامل کــر رہــے ہیــں-
•آپ وائی-فائــی پروٹیکٹــڈ ســیٹ-اپ یــا کســی بھــی ایســے دورسے طریقــہ کار کــو غیــر ف ّعــال کــر دیــں جــس کــے ذریعــے ایــک نیــا آلــہ بغیــر پــاس
ورڈ یــا کنفیگریشــن اختیــارات کــے ،نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہــو جائــے-
•اگــر آپ کــو ان ُمختلــف پــاس ورڈز کــو یــاد رکھنــے میــں ِدقّــت ہوتــی ہــے تــو ہــارا پُــرزور مشــورہ ہــے کــہ آپ پــاس ورڈ مینیجــر کا اســتعامل کریــں
تاکــہ آپ کــے پــاس ورڈز محفــوظ طریقــے ســے ذخیــرہ ہــو جائیــں-
کیــا آپ ان اقدامــات پــر عمــل درآمــد کرنــے کــے بــارے میــں تذب ـذُب کا شــکار ہیــں؟ اِس ســے متعلِّــق اپنــے انٹرنیــٹ رسوس پروائــڈر ســے پوچھیــں ،اپنــے
انٹرنیــٹ راؤٹــر یــا وائرلیــس ایکســس پوائنــٹ کــے ســاتھ آئــی دســتاویزات کا مطالعــہ کریــں یــا ا ُن کــی متعلقــہ ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں-
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اگال قــدم یــہ ہــے کــہ آپ یــہ معلــوم کریــں کــہ آپ کــے گھــر کــے نیــٹ ورک ســے کــون ســے آالت ُمنســلک ہیــں اور اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ وہ متــام
محفــوظ ہیــں -یــہ ا ُس وقــت آســان ہُــوا کرتــا تھــا جــب رصف چنــد آالت نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہُــوا کرتــے تھــے -تاہــم آج کل کــی «ہــر وقــت ُمنســلک رہنــے»

فروری OUCH! ۲۰۱۶
اپنــے گھــر کــے نیــٹ ور ک کــو محفــوظ بنا نــا
کــی دنیــا میــں تقریبـاً کوئــی بھــی چیــز آپ کــے نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہــو ســکتی ہــے جــس میــں ٹــی وی ،گیمنــگ کنســولز ،بےبــی مانیٹــرز ،اســپیکرز ،آپ کا
تھرمواســٹیٹ یــا شــاید آپ کــی گاڑی بھــی شــامل ہــے -ایــک آســان طریقــہ اپنــے گھــر کــے نیــٹ ورک ســے ُمنســلک آالت دریافــت کرنــے کا یــہ ہــے کــہ آپ ایــک
عــام ســے نیــٹ ورک اســکیرن کا اســتعامل کریــں جیســے کــہ « ِفنــگ» -یــہ ایپلیکیشــنز ،جنہیــں آپ اپنــے کمپیوٹــر یــا موبائــل آلــہ پــر انســٹال کــر ســکتے ہیــں ،آپ
کــے وائرلیــس نیــٹ ورک کــو اســکین کرتــی ہیــں اور اِس ســے ُمنســلک متــام آالت کــے بــارے میــں معلومــات فراہــم کرتــی ہیــں -ایــک بــار جــب آپ اپنــے گھــر
کــے نیــٹ ورک میــں موجــود متــام آالت کــی شــناخت کــر لیــں تــو آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ اِن میــں ســے ہــر ایــک آلــہ محفــوظ ہــے -اِس پــر عمــل
درآمــد کرنــے کا بہرتیــن طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ ہــر آلــہ ،آپریٹنــگ سســٹم/فرم ویــر کا جدیــد تریــن ورژن چــا رہــا ہــو -جــب بھــی
ُممکــن ہــو آپ ا ُن پــر خــود کار اپ ڈیٹنــگ کــو ف ّعــال کــر دیــں -اگــر آپ کــے کســی بھــی آلــہ میــں پــاس ورڈ کــی رضورت ہــو تــو آپ ہمیشــہ منفــرد اور مضبــوط
پــاس ورڈ کا اســتعامل کریــں -آخــری بــات یــہ کــہ آپ اپنــے انٹرنیــٹ رسوس پروائیــڈر کــی ویــب ســائٹ کا رضور دورہ کریــں کیوںکــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ آپ
کــو اپنــے گھــر کــے نیــٹ ورک کــو محفــوظ بنانــے کــے لیــۓ مفــت ٹُولــز فراہــم کــر 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 ( 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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