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جائزہ

میلویرئ کیا ہے

جــب ســائرب ســکیورٹی کــی بــات ہوتــی ہــے تــو آپ نــے یــہ اصطالحــات ُســنی
ہــوں گــی جیســے کــہ وائــرس ،ٹروجــن  ،رینســم ویــر یــا ُروٹ کــٹ۔ یــہ متــام
الفــاظ ایــک ہــی چیــز بیــان کرتــے ہیــں یعنــی وہ پروگرامــز جــو کــہ ســائرب
ُمجرمــان کمپیوٹــرز یــا آالت کــو متاثــر کرنــے کــے لیئــے اســتعامل کرتــے ہیــں۔
ایــک عــام اصطــاح جــو کــہ ان مختلــف پروگرامــز کــو بیــان کرنــے کــے لیئــے
اســتعامل ہوتــی ہــے وہ لفــظ «میلویــر» ہــے۔ نیوزلیٹــر کــے اس شــارے میــں
ہــم یــہ بتائیــں گــے کــہ میلویــر کیــا ہــے ،اســے کــون تخلیــق کرتــا ہــے اور
کیــوں ،اور ســب ســے اہــم بــات یــہ کــہ آپ کــن اقدامــات کــے ذریعــے ان ســے
اپنــی حفاظــت کــر ســکتے ہیــں۔

مہامن ایڈیٹر

لینــی ذیلٹــر NCR Corp ،میــں اپنــی توجــہ صارفیــن کــے آئــی ٹــی
آپریشــنز کــی حفاظــت پــر مرکــوز رکھتــے ہیــں اور SANSانســٹیٹیوٹ
میــں میلویــر کــی روک تھــام کــے بــارے میــں تربیــت دیتــے ہیــں۔
لینــی ٹوئیٹــر پــر  @lennyzeltserکــے ذریعــے فعــال ہیــں اور وہ
ســکیورٹی کــے بــاگ  blog.zeltser.comپــہ لکھتــے ہیــں۔

میلویرئ کیا ہے؟

میلویــر رصف ایــک ســافٹ ویــر ہــے ،ایــک کمپیوٹــر پروگــرام ،جــو کــہ غلــط رسگرمیــوں کــے لیئــے اســتعامل ہوتــا ہــے۔ درحقیقــت میلویــر کــی اصطــاح دو
الفــاظ یعنــی کــہ «میلیشــیئس» اور «ســافٹ ویــر» کا مجموعــہ ہــے۔ ســائرب ُمجرمــان آپ کــے کمپیوٹــر یــا آالت میــں میلویــر انســٹال کرتــے ہیــں تاکــہ ا ُن پــر اختیار
حاصــل کــر ســکیں یــا ا ُن میــں موجــود معلومــات تــک رســائی حاصــل کــر ســکیں۔ ایــک بــار میلویــر انســٹال ہــو جائــے تــو یــہ لــوگ آپ کــی آن الئــن رسگرمیــوں
کــی جاسوســی کــر ســکتے ہیــں ،آپ کــی فائلــز یــا پاســورڈ چـ ُرا ســکتے ہیــں۔ میلویــر آپ کــو اپنــی ہــی فائلــز تــک رســائی ســے محــروم کــر ســکتے ہیــں اور ا ُن
تــک واپــس رســائی کــے لیئــے آپ ســے حملــہ آور کــے لیئــے تــاوان طلــب کرتــے ہیــں۔
کئــی لوگــوں کــو یــہ غلــط فہمــی ہــے کــہ میلویــر رصف ونــڈوز کمپیوٹــرز کــے لیئــے مســئلہ ہــے ،ونــڈوز چونکــہ ســب ســے زیــادہ اســتعامل ہوتــی ہــے اس لیئــے
وہ ســب ســے زیــادہ نشــانہ بنتــی ہــے لیکــن کســی بھــی آلــہ کــو متاثــر کــر ســکتی ہــے جــس میــں میــک ،فونــز ،اســارٹ فونــز یــا ٹیبلٹــس بھــی شــامل ہیــں۔ ســائرب
ُمجرمــان جتنــے زیــادہ آالت کــو متاثــر کرتــے ہیــں اتنــے پــی زیــادہ پیســے کــا ســکتے ہیــں۔ اس لیئــے میلویــر کا نشــانہ ہــر کوئــی بــن ســکتا ہــے بشــمول آپ کــے۔

میلویرئ کون بناتا ہے؟

میلویــر کــو اب شــوقیہ ہیکــر یــا ُمتجســس لــوگ ہــی نہیــں بلکــہ بہــت ہــی نفیــس ســائرب ُمجرمــان بھــی بناتــے ہیــں ،ا ُن کا مقصــد آپ کــے کمپیوٹــر یــا آلــہ کــے
ذریعــے پیســے بنانــا ہــے شــاید آپ ســے چرائــی ہوئــی معلومــات بیــچ کــر ،اســپیم ای-میلــز بھیــج کــر ،ڈینائــل آف رسوس کــے حملــوں کــے ذریعــے یــا بھتاخــوری
کــے ذریعــے۔ جــو لــوگ میلویــر کــو بناتــے ہیــں ،ا ُســے دورسوں میــں تقســیم کرتــے ہیــں اور ا ُس ســے فائــدہ اٹھاتــے ہیــں ،وہ ایــک انفــرادی شــخص ســے لــے کــر
ُمجرمــان کــے منظــم گــروہ ،یہــاں تــک کــہ رسکاری تنظیــم میــں ســے کوئــی بھــی ہــو ســکتا ہــے۔ جــو لــوگ آج کــے دور میــں بہــت نفیــس میلویــر تخلیــق کــر
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میلو یــر کیــا ہــے
رہــے ہیــں وہ اکــر ایســے ہوتــے ہیــں جــو خُصوصــا اس کام کــے لیئــے ُمختــص
ہوتــے ہیــں اور وہ کُل وقتــی مالزمــت کــے طــو ر پــر میلویــر بناتــے ہیــں۔
مزیــد یــہ کــہ جــب وہ ایــک میلویــر بنــا لیتــے ہیــں تــو اکــر ا ُســے ُدورسے
لوگــوں یــا تنظیمــوں کــو بیچنــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں اور اپنــے «صارفیــن»
کــو باقاعدگــی ســے اپڈیٹــس اور ســپورٹ بھــی فراہــم کرتــے ہیــں۔

اپنی حفاظت کرنا

اپنــی حفاظــت کرنــے کــے لیئــے ســب ســے عــام قــدم ،قابــل بھروســہ وینــڈر کا
اینٹــی وائــرس ســافٹ ویــر انســٹال کرنــا ہــے۔ ایســے ٹ ُولــز جــو اینٹــی میلویــر
ســافٹ ویــر بھــی کہالتــے ہیــں۔ اس طــرح تخلیــق کیئــے جاتــے ہیــں تاکــہ
وہ میلویــر کــو پکــڑ ســکیں اور ا ُســے روک ســکیں۔ تاہــم اینٹــی وائــرس متــام
ُمــر پروگرامــز کــو روک نہیــں ســکتے ہیــں ،ســائرب ُمجرمــان ُمســتقل جــدت
آپ میلویرئ سے اپنی حفاظت کے لیۓ مشکوک پیغامات کے
التــے جــا رہــے ہیــں اور ایســے نفیــس میلویــر تخلیــق کــر رہــے ہیــں جــن
کــو پکــڑا نہیــں جــا ســکتا ہــے۔ نتیجتــا اینٹــی وائــرس وینــڈرز ُمســتقل اپنــی
بارے میں ُمتشکّک رہیں ،اپنے آالت کو اپڈیٹ رکھیں اور
مصنوعــات کــو اپڈیــٹ کــے ذریعــے نئــی صالحیتــوں ســے لیــس کرتــے رہتــے
جب بھی ُممکن ہو تازہ ترین اینٹی وائرس انسٹال کریں۔
ہیــں تاکــہ میلویــر کــو پکــڑا جــا ســکے۔ یــہ ایــک طــرح کــی دوڑ بــن گئــی
ہــے جــس میــں دونــوں فریــق ایــک د ُورسے کــو نیچــا دکھانــے کــی کوشــش
کرتــے ہیــں۔ بــد قســمتی ســے بـ ُرے لــوگ ایــک قــدم آگــے ہــی ہوتــے ہیــں۔
آپ چونکــہ رصف اینٹــی وائــرس پــر بھروســہ نہیــں کــر ســکتے ہیــں اس لیئــے
آپ کــو ا ُن ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات کــو اپنــا کــر اپنــے آپ کــو محفــو ظ بنانــا چاہیئــے۔
•ســائرب ُمجرمــان اکــر کمپیوٹــر یــا آالت کــے ســافٹ ویــر میــں موجــود کمــزوری کا فائــدہ ا ُٹھاتــے ہوئــے ا ُنھیــں متاثــر کــر دیتــے ہیــں۔ آپ کا ســافٹ ویــر
جتنــا ہلــکا ہــوگا اس کــے سســٹم میــں ا ُتنــی ہــی کــم کمزوریــاں ہــوں گــی اور ســائرب ُمجرمــان کــے لیئــے اســے متاثــر کرنــا ُمشــکل ہــوگا۔ اس لیئــے آپ
اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے آپریٹنــگ سســٹم ،ایپلیکیشــنز اور آالت میــں خـ ُودکار اپڈیٹــس کــی انسٹالیشــن فعــال ہــوں۔
•ایــک عــام طریقــہ جــس کــے ذریعــے ســائرب ُمجرمــان موبائــل آالت کــو متاثــر کرتــے ہیــں وہ جعلــی موبائــل ایپلیکیشــنز بنانــا ،ا ُســے انٹرنیــٹ پــر شــائع
کرنــا اور پھــر لوگــوں کــو دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے ا ُســے ڈاﺅن لــوڈ اور انســٹال کروانــا ہــے۔ آپ ایپلیکیشــنز کــو رصف قابــل اعتــاد آن الئــن اســٹورز
ســے ڈاﺅن لــوڈ اور انســٹال کریــں۔ اس کــے عــاوہ یــہ کــہ آپ رصف ا ُس موبائــل ایپلیکیشــن کــو انســٹال کریــں جــو کــہ کافــی عرصــہ ســے آن الئــن
شــائع ہو ُچکــی ہــے ،ا ُنھیــں کافــی لــوگ ڈاﺅن لــوڈ کــر ُچکــے ہیــں اور اس کــے کافــی ســارے مثبــت جائــزے موجــود ہیــں۔
•کمپیوٹــرز پــر ایــک اســٹینڈرڈ اکاﺅنــٹ اســتعامل کریــں جــس کــے پــاس محــدود اختیــارات ہــوں بجائــے ا ُن اکاﺅنٹــس کــے جــن کــے پــاس زیــادہ اختیــارات
ہــوں جیســے کــہ «ایڈمنســٹریٹر» اور « ُروٹ» اکاؤنٹــس۔ یــہ مختلــف اقســام کــے میلویــر کــو خودبخــود انســٹال ہونــے ســے روک کــر اضافــی تحفــظ
فراہــم کرتــا ہــے۔
•ســائرب ُمجرمــان اکــر لوگــوں کــو دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے میلویــر انســٹال کرواتــے ہیــں۔ مثــال کــے طــور پــر وہ آپ کــو ایســی ای-میــل بھیــج ســکتے
ہیــں جــو کــہ بالــکل صحیــح لــگ رہــی ہــو اور ا ُس میــں ایــک اٹیچمنــٹ یــا لنــک ہــو۔ وہ ای-میــل ایســی لگتــی ہــے جیســے آپ کــے بینــک یــا دوســت
کــی جانــب ســے آئــی ہــو۔ تاہــم اگــر آپ کوئــی فائــل ڈاﺅن لــوڈ کرتــے ہیــں یــا کســی لنــک کــو کلــک کرتــے ہیــں تــو آپ ا ُس مــر کــوڈ کــو فعــال کــر
دیتــے ہیــں جــو کــہ آپ کــے سســٹم میــں میلویرئانســٹال کــر دیتــا ہــے۔ اگــر کوئــی پیغــام بہــت زیــادہ ُعجلــت کا احســاس دال رہــا ہــوُ ،مبہــم ہــو یــا

مارچ OUCH! ۲۰۱۶
میلو یــر کیــا ہــے
حقیقــت کــے منافــی لــگ رہــا ہــو تــو ُممکــن ہــے کــہ یــہ حملــہ ہــو۔ آپ مشــکوک رہیــں کیوںکــہ اکــر اپنــی عقــل ســلیم کا اســتعامل آپ کا بہرتیــن
دفــاع ہوتــا ہــے۔
•آپ اپنــے سســٹم اور فائلــز کا کالﺅڈ پــر مبنــی رسوســز پــر باقاعدگــی ســے بیــک اپ لیتــے رہیــں یــا اپنــے بیــک اپ کــو آف الئــن ،جیســے کــہ ُمنقطــع
شُ ــدہ بیرونــی ڈرائیــو ،پــر ذخیــرہ کرتــے رہیــں۔ یــہ آپ کــے بیــک اپــس کــو ا ُس صــورت میــں محفــوظ رکھتــا ہــے جــب کوئــی میلویــر ا ُســے انکرپــٹ
یــا مٹانــے کــی کوشــش کرتــا ہــے۔ بیــک اپ بہــت اہــم ہوتــے ہیــں ،یــہ اکــر وہ واحــد راســتہ ہــو تــا ہــے جــس کــے ذریعــے آپ میلویــر انفیکشــن ســے
ر ُوبصحــت ہــو ســکتے ہیــں۔
باآلخــر میلویــر ســے دفــاع کا ســب ســے بہرتیــن طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ اپنــے ســافٹ ویــر کا جدیــد تریــن ورژن اســتعامل کریــں ،مشــہ ُور وینــڈر کــے ذریعــے
قابــل بھروســہ اینٹــی وائــرس ســافٹ ویــر انســٹال کریــں اور کســی بھــی شــخص کــے آپ کــو بیوقــوف بنانــے یــا آپ کــو دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے آپ کــے اپنــے
سســٹم کــو متاثــر کرنــے ســے ہوشــیار رہیــں۔

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
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