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متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

میلویرئ کو روکیں
جائزہ

جــب ســائبر ســکیورٹی کــی بــات ہوتــی ہــے تــو آپ نــے شــاید وائــرس ،ٹروجــن ،رینســم ویئــر یــا روُ ٹ کــٹ جیســی اصطالحــات ُســنی ہــوں گــی -یــہ مُضــر پروگرامــز
کــی مختلــف اقســام ہیــں جــو کــہ میلویئــر کہالتــی ہیــں اور ســائبر مُجرمــان اس کــے ذریعــے کمپیوٹــرز اور دوســرے آالت کــو متاثــر کرتــے ہیــں -ایــک بــار میلویئــر
جــب انســٹال ہــو جــاۓ تــو وہ اس کــے ذریعــے کچــھ بھــی کــر ســکتے ہیــں -آپ میلویئــر ،اس ســے بچــاؤ کــی تدابیــر اور ســب ســے اہــم ان اقدامــات کــے بــارے میــں
جانیــں جــن کــے ذریعــے آپ ان ســے اپنــی حفاظــت کــر ســکتے ہیــں-

میلویرئ کیا ہے؟

آســان الفــاظ میــں میلویئــر ایــک ســافٹ ویئــر ،ایــک کمپیوٹــر پروگــرام ہوتــا ہــے جــس کــے ذریعــے آپ غیــر مجــاز کام ســر انجــام دے ســکتے ہیــں -یــہ دو الفــاظ کا
مجموعــہ ہــے یعنــی کــہ میلویئــر اور ســافٹ ویئــر -ســائبر مُجرمــان آپ کــے کمپیوٹــرز یــا آالت میــں میلویئــر اس لیئــے انســٹال کرتــے ہیــں تاکــہ وہ ان کا اختیــار
حاصــل کــر ســکیں -ایــک بــار انســٹال ہونــے کــے بعــد میلویئــر مُجرمــان کــو آپ کــی آن الئــن ســرگرمیوں پــر نظــر رکھنــے کــی صالحیــت فراہــم کــر دیتــے ہیــں،
آپ کــے پــاس ورڈز یــا فائلــز چــرا ســکتے ہیــں یــا آپ کــے سســٹم کــو اســتعمال کرتــے ہــوۓ دوســروں پــر حملــہ کــر ســکتے ہیــں -میلویئــر آپ کــی فائلــز کا بھــی
اختیــار ســنبھال ســکتا ہــے اور پھــر آپ ســے اس اختیــار کــو واپــس لینــے کــے لیــۓ تــاوان کا مطالبــہ کرتــا ہــے -کئــی لوگــوں کــو لگتــا ہــے کــہ میلویئــر کا مســئلہ
صــرف ونــڈوز کمپیوٹــرز کــے ســاتھ ہــے لیکــن بدقســمتی ســے میلویئــر میــک کمپیوٹــرز اور اســمارٹ فونــز ســے لــے کــر ڈی وی آر اور ســکیورٹی کیمــرے تــک
ہــر آلــہ کــو متاثــر کــر ســکتا ہــے -ســائبر مُجرمــان جتنــے زیــادہ کمپیوٹــرز اور آالت کــو متاثــر کریــں گــے ،اتنــے ہــی زیــادہ پیســے کمائیــں گــےٰ -لہــذا ان کــے لیــۓ
آپ ســمیت ہــر کوئــی ہــدف ہــے-

اپنی حفاظت کریں – میلویرئ کو روکیں

آپ کــو شــاید ایســا لگتــا ہــو کــہ میلویئــر ســے متاثــر ہونــے ســے بچنــے کــے لیــۓ آپ کــو صــرف اینٹــی وائــرس ســافٹ ویئــر جیســے ســکیورٹی پروگــرام کــو انســٹال

کرنــا ہــوگا لیکــن بــد قســمتی ســے اینٹــی وائــرس ہــر میلویئــر کــو نہیــں روک ســکتا ہــے -ســائبر مُجرمــان مســتقل ایســے نئــے اور نفیــس میلویئــر تخلیــق کــر رہــے
ہیــں جــن کا پکــڑا جانــا بہــت مشــکل ہــے -دوســری جانــب ،اینٹــی وائــرس وینــڈرز مســتقل اپنــی مصنوعــات کــو میلویئــر کــی شــناخت کرنــے کــی نئــی صالحیــات ســے
اپڈیــٹ کرتــے رہتــے ہیــں -یــہ ایــک طــرح ســے ہتھیــار کــی دوڑ بــن گئــی ہــے اور ُبــرے لــوگ اس میــں ایــک قــدم آگــے ہــی ہوتــے ہیــں -آپ اپنــی حفاظــت کــے لیئــے
چونکــہ صــرف اینٹــی وائــرس پــر بھروســہ نہیــں کــر ســکتے ہیــں اس لیئــے مندرجــہ ذیــل اضافــی اقدامــات اٹھائیــں:
ســائبر مُجرمــان اکثــر آپ کــے کمپیوٹــرز اور آالت کــے ســافٹ ویئــر میــں موجــود کمزوریــوں کا فائــدہ اٹھــا کــر اُنہیــں متاثــر کــر دیتــے ہیــں -آپ کا
ســافٹ ویئــر جتنــا تــازہ تریــن ہــو گا ،آپ کــے سســٹم میــں اُتنــی ہــی کــم کمزوریــاں ہــوں گــی اور ســائبر مُجرمــان کــے لیئــے اُنہیــں متاثــر کرنــا اُتنــا
ہــی مشــکل ہــو گا -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے آپریٹنــگ سســٹمز ،ایپلیکیشــنز ،بــراؤزر اور بــراؤزر پلــگ اِنــز اور آالت ہمیشــہ اپڈیــٹ
رہیــں اور اُن میــں تــازہ تریــن ورژن چــل رہــا ہــو -اس بــات کــو یقینــی بنانــے کــے لیئــے جــب بھــی مُمکــن ہــو ،آپ خــودکار اپڈیــٹ کــو ف ّعــال کــر دیــں-
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ایــک عــام طریقــہ جــس کــے ذریعــے ســائبر مُجرمــان کمپیوٹــرز یــا موبائــل آالت کــو متاثــر کرتــے ہیــں وہ یــہ ہــے کــہ وہ جعلــی کمپیوٹــر پروگرامــز یــا
موبائــل ایپلیکیشــنز بنــا کــر اُنہیــں انٹرنیــٹ پــر شــائع کرتــے ہیــں اور پھــر دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ ســے اُنہیــں ڈاؤن لــوڈ اور پھــر انســٹال کرواتــے
ہیــں -آپ پروگرامــز یــا ایپلیکیشــنز کــو صــرف قابــل بھروســہ آن الئــن اســٹورز ســے ڈاؤن لــوڈ کریــں -آپ اپنــے آپ کــو اُن موبائــل ایپلیکیشــنز ســے
بھــی ُدور رکھیــں جــو بالــکل نئــی ہــوں یــا جــن کــے بــارے میــں بہــت کــم مثبــت تبصــرے موجــود ہــوں یــا جــو بہــت کــم اپڈیــٹ ہوتــی ہــوں یــا جنہیــں
بہــت کــم تعــداد میــں لوگــوں نــے ڈاؤن لــوڈ کیــا ہــو -اگــر آپ کســی کمپیوٹــر پروگــرام یــا موبائــل ایپلیکیشــن کــو مزیــد اســتعمال نہیــں کــر رہــے ہیــں تــو
اُســے حــذف کــر دیــں-
ســائبر مُجرمــان اکثــر لوگــوں ســے دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے میلویئــر انســٹال کــروا دیتــے ہیــں -مثــال کــے طــور پــر وہ آپ کــو ایســی ای میــل بھیــج
ســکتے ہیــں جــو کــہ دیکھنــے میــں صحیــح لــگ رہــی ہوتــی ہــے اور اُس میــں ایــک اٹیچمنــٹ یــا لنــک موجــود ہوتــا ہــے -اکثــر ایســا لگتــا ہــے کــہ یــہ
ای میــل آپ کــے بینــک یــا دوســت کــی جانــب ســے آئــی ہــے تاہــم اگــر آپ اس فائــل کــو کھولتــے ہیــں یــا لنــک پــر کلــک کرتــے ہیــں تــو آپ ایــک مُضــر
کــوڈ کــو مُتحــرّ ک کــر دیتــے ہیــں جــس کــے ذریعــے میلویئــر آپ کــے سســٹم میــں انســٹال ہــو جاتــا ہــے -اگــر کوئــی ای میــل شــدید عُجلــت کا احســاس
دالتــی ہــے یــا صحیــح نہیــں لــگ رہــی ہوتــی ہــے تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ ایــک حملــہ ہــو -آپ ہمیشــہ محتــاط رہیــں کیــوں عــام فہــم اکثــر آپ کا ســب
ســے بہتریــن دفــاع ہوتــا ہــے-
آپ اپنــے سســٹم اور فائلــز کا باقاعدگــی ســے کالؤڈ پــر موجــود سروســز پــر بیــک اپ لیتــے رہیــں یــا اُن بیــک اپــس کــو آف الئــن ذخیــرہ کریــں جیســے
کــہ منقطــع کــی ہوئــی ایکســٹرنل ڈرائیــوز پــر -یــہ آپ کــے بیــک اپــس کــی اُس صــورت میــں حفاظــت کرتــا ہــے جــب کوئــی میلویئــر اُســے انکریپــٹ
یــا حــذف کرنــے کــی کوشــش کرتــا ہــے -بیــک اپــس بہــت اہــم ہوتــے ہیــں ،یــہ اکثــر میلویئــر ســے متاثــر ہونــے کــے بعــد بحالــی کا واحــد ذریعــہ رہ
جاتــے ہیــں-
باآلخــر میلویئــر ســے دفــاع کا ســب ســے بہتریــن طریقــہ اپنــے تمــام ســافٹ ویئــر اور آالت کــو اپڈیــٹ رکھنــا ،اُن میــں قابــل بھروســہ اینٹــی وائــرس ســافٹ ویئــر انســٹال
کرنــا اور کســی بھــی شــخص کــے دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ کــے سســٹم کــو متاثــر کرنــے کــی کوشــش کرنــے ســے ہوشــیار رہنــا شــامل ہــے -اگــر پھــر بھــی آپ
کســی حملــے کا شــکار ہوتــے ہیــں تــو اس صــورت میــں بیــک اپــس اپنــی معلومــات کــو بحــال کرنــے کا واحــد ذریعــہ رہ جاتــا ہــے-
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 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

مہامن ُمدیر

لینــی زیلٹســر مینــروہ لیبــس میــں میلویئــر ســے نمٹنــے ســے متعلــق اینــڈ پوانــٹ مصنوعــات بناتــے ہیــں اور  SANSانســٹیٹیوٹ

میــں پڑھاتــے ہیــں -لینــی ،ٹوئیٹــر پــر  @lennyzeltserکــے ذریعــے ف ّعــال ہوتــے ہیــں اور وہ  zeltser.comپــر ســکیورٹی
کا بــاگ لکھتــے ہیــں-
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https://www.sans.org/u/EdI
https://www.sans.org/u/EdN
https://www.sans.org/u/EdS
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