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جائزہ

ہــم جانـ تـے ہـ یـں کــہ آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر اور معلومــات کــو محفــوظ رکھـ نـے یک�لـ ئـے
فکــر منــد ر�ہ ـ تـے ہـ یـں اور اس سلســے مـ یـں اقدامــات بھــی کـ ت
ـر� ہـ یـں تاہــم ،یــہ
بالــکل گاڑی چـ ن
ـا� ےک مـ تـرادف �ہ ــے ،یعـ نـی آپ جتـ نـی بھــی محفــوظ گاڑی چاللـ یـں
کبھــی نــہ کبھــی آپ ےک ســاتھ کـ ئ
ـو� واقعــہ پیــش آســکتا �ہ ــے -اس شــمارے مـ یـں
ـکھائ� گ� کــہ آپ کــس طــرح اس بــات کا تعـ ی ن
ـں کریــں کــہ آپ
ہــم آپ کــو یــہ سـ ی
کا کمپیوٹــر ہیــک ہوگیــا �ہ ــے۔ اور اگــر ہوگیــا �ہ ــے تــو آپ کــو کیــا کرنــا چا�ہ ـ یـے-
گ
آ
بلخــر آپ جتـ نـی جلــدی ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر ےک ہیــک ہـ ن
ـو� یک نشــاندہی کریــں � اور
گ
اُس کا جتنــا جلــدی مثبــت جــواب دیــں � ،اتنــا ہــی بہـ تـر طر ی�ـ قـے ےس آپ ا پ�ـ نـے
آپ یــا اپـ نـی تنظیــم کــو کــی بھــی نقصــان ےس بچــا سـ ت
ـک� ہـ یـں۔

مہمان ٹ
ایڈی�
جیــک ولیمــز( )@MalwareJake; Malwarejake.blogspot.comیس ایــس
ٹ
ـیکیور� کنســلٹینٹس مـ یـں چیــف سائنســدان ہـ یـں۔ وہ
آر گــروپ کمپیوٹــر سـ
ئ
 SANSمـ یـں میمــوری فوریـ ن ز
انجینی�نــگ
ـرک ()FOR526اور میلویـ ئـر ریــورس
()FOR610کــورسز ےک ش�یــک مصنــف بھــی ہـ یـں-

ہیک ن
ہو� ےک آثار:

ـمجھ� یک ض�ورت �ہ ــے کــہ کـ ئـی صورتــوں مـ یـں آپ کـ ئ
ـو� بھــی ایــک ایســا قــدم نہـ یـں اُٹھــا سـ ت
ســب ےس پہــے آپ کــو یــہ سـ ن
ـک� ہـ یـں جــس ےک ذر ی�ــے آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر
ـا� عــام طــور پــر اس یک کـ ئـی اور نشــانیاں ہـ یـں -اگــر آپ ان ســب نشــانیوں یک مجموعــی طــور پــر شــناخت کـ ت
ـک� -اس ےک بجـ ئ
ےک ہیــک ہـ ن
ـو� کا تعـ ی ن
ـر� ہـ یـں
ـں کرسـ ی
تــو اس کا مطلــب �ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر ہیــک ہوچــکا �ہ ــے۔ چنــد مثالـ یـں یــہ ہـ یـں:
•آپ ےک اینـ ٹـی وائــرس پروگــرام ن� آپ کــو ایــک آلــرٹ بھیجــا �ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوگیــا �ہ ــے۔ خــاص طــور پــر اس وقــت جــب وہ یــہ کــے کــہ
ـا� یاالــگ کـ ن
وہ متاثــرہ فائلــز کــو ہٹـ ن
ـر� (  )Quarantineےس قــارص �ہ ــے۔
•آپ ےک بــراؤزر کا ہــوم پیــج غـ یـر متوقــع طــور پــر تبدیــل ہوگیــا �ہ ــے یــا آپ کا بــراؤزر آپ کــو ایــی ویــب ســائٹس پــر ےل جارہــا �ہ ــے جہــاں آپ جانــا
نہـ یـں چا�ہ ـ تـے ہـ یـں۔
نہ� ئ
بنا� یہ�۔
•آپ ےک کمپیوٹر پر ئن� آکاؤنٹس بن ئگ� یہ� جو آپ ن� ی
نہ� کیا ہ�ے۔
جنہ� آپ ن� انسٹال ی
•آپ ےک کمپیوٹر پر یا�ےس ئن� پروگرامز چل ہر�ے یہ� ی
•آپ کا کمپیوٹر مسلسل کریش ہورہا ہ�ے یا بہت آہستہ چل رہا ہ�ے۔
ن
ئ
ئ
•آپ ےک کمپیوٹــر پــر ایــک پروگــرام آپ ےس سســٹم مـ یـں کچــھ تبدیلیــاں کــر� یک�لــے اجــازت مانــگ رہــا �ہ ــے حاالنکــہ آپ ابھــی کــو� بھــی ایپلیکیشــن
انســٹال یــا اپڈیــٹ نہـ یـں کرر�ہ ــے ہـ یـں ۔
ئ
ئ
ٹ
•آپ کا فائروآل آپ کو الرٹ بھیجتا ہ�ے کہ ایک نامعلوم پروگرام ان�نیٹ پر رسا� یک�ل� اجازت مانگ رہا ہ�ے۔
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رد عمل یک�ےس ظاہر کرنا ہ�ے:
ِ

اگــر آپ سـ ت
ـمجھ� �ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر ہیــک ہوگیــا �ہ ــے تــو آپ جتنــا جلــدی
گ
اس کا ِرد عمــل ظاہــر کریــں � اتنــا ہــی بہـ تـر ہــوگا۔ اگــر آپ ےک زیـ ِـر اســتعمال
کمپیوٹــر آپ ےک آجــر یک طــرف ےس مہیــا کیــا گیــا �ہ ــے یــا وہ دفـ تـر ےک کام یک�لـ ئـے
اســتعمال ہوتــا �ہ ــے تــو آپ خــود اےس صحیــح نہـ یـں کریــں اور نــہ ہــی اےس بنــد
گ
ـر� ےک بجـ ئ
کریــں۔ آپ نــہ رصف اےس صحیــح کـ ن
ـا� مزیــد نقصــان پہنچائـ یـں �
بلکــہ آپ اہــم ثبــوت کــو تبــاہ کرسـ ت
ـک� ہـ یـں جــو کــہ تفتیــش یک�لـ ئـے اســتعمال
ہوســکتا �ہ ــے۔ اس ےک بجـ ئ
ٹ
ـیکیور� ٹیــم یا سـ پـروائزر ےس
ـا� آپ ہیلــپ ڈیســک ،سـ
رجــوع کــرےک واقعــہ ےک بــارے مـ یـں فــوراً ا پ�ـ نـے آجــر کــو بتائـ یـں ۔ اگــر آپ کــی
ـک� ہـ یـں یــا تاخـ یـر ہـ ن
بھــی وجــہ ےس اپـ نـی تنظیــم ےس رجــوع نہـ یـں کرسـ ت
ـو� ےک
بــارے مـ یـں فکــر منــد ہـ یـں تــو آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو نیــٹ ورک ےس منقطــع
ہائی�نیشــن مــوڈ مـ یـں ڈال دیــں۔
کردیــں اور پھــر اےس ســلیپ ،سســپینڈ یــا ب
ئ
اگــر آپ کــو اس بــات کا یقـ ی ن
ـں نہـ یـں �ہ ــے کــہ آپ ہیــک ہوگــے ہـ یـں پھــر بھــی
احتیاطـاً اس واقعــہ کــو رپــورٹ کرنــا بہـ تـر �ہ ــے۔ اس بــات کا زیــادہ امــکان �ہ ــے
کــہ آپ یک تنظیــم ےک پــاس اس صورتحــال ےس نمٹـ نـے یک�لـ ئـے کچــھ اقدامــات اور
ایــک ٹیــم ہــو ،آپ انہـ یـں اےس سـ ن
ـنبھال� دیــں۔

آج یا کل آپ کا کمپیوٹر ہیک ہوسکتا ہ�ے اس یل� آپ
جتنا جلدی کیس واقےع کا پتہ ت
لگا� یہ� اور اس کا
جواب د� ت� یہ� ،اتنا ہی ت
بہ� ہوتا ہ�ے۔
ی

اگــر کمپیوٹــر آپ کا اپنــا �ہ ــے اور ت
ذا� اســتعمال مـ یـں �ہ ــے تــو آ پ ا پ�ـ نـے طــور
پــر مندرجــہ ذیــل اقدامــات اٹھــا سـ ت
ـک� ہـ یـں:
گ
•بیــک اپ :ســب ےس اہــم قــدم یــہ ہــوگا کــہ آپ بیــک اپ ےک ذر ی�ــے وقــت ےس پہــے تیــار ہوجائـ یـں -اپـ نـی معلومــات کا خصوصـاً باقاعــد� ےس بیــک اپ
لـ یـں اور گا�ہ ــے بــہ گا�ہ ــے بیــک اپ ےس فائلــز کــو ری اســٹور کــرےک دیکھـ تـے رہـ یـں -اکـ ثـر جــب کمپیوٹــر ہیــک ہوتــا �ہ ــے تــو جــو اختیــار آپ ےک پــاس رہ جاتــا
�ہ ــے وہ آیــا سســٹم یک ہارڈڈســک کا صفایــا اور آپریٹنــگ سســٹم کــو پھــر ےس انســٹال کرنــا یــا پھــر نیــا کمپیوٹــر خریدنــا ہوتــا �ہ ــے۔ دونــوں صورتــوں
ذا� معلومــات بیــک اپ ےک ذر ی�ــے بہــال کـ ن
ـر� یک ض�ورت ہـ ت
مـ یـں آپ کــو اپـ نـی ت
ـو� �ہ ــے۔
•ا پ�ـ نـے پاســورڈ کــو تبدیــل کردیــں :آپ اس بــات کا یقـ ی ن
ـں کرلـ یـں کــہ آپ ن� تمــام پاســورڈ ز تبدیــل کرد ی�ـ ئـے ہـ یـں -اس مـ یـں نــہ رصف آپ ےک کمپیوٹــر
ـ� ےک پاســورڈ شــامل ہـ یـں بلکــہ آپ ےک تمــام آن الئــن پاســورڈ ز شــامل ہـ یـں -آپ اس بــات کا یقـ ی ن
اور موبائــل ڈیوائیـ ز
ـں کرلـ یـں کــہ آپ ن� ا پ�ـ نـے تمــام آن
الئــن پاســورڈ ز کــی ا ی�ــے کمپیوٹــر ےک ذر ی�ــے تبدیــل کـ ئـے ہـ یـں جــو آپ ےک خیــال مـ یـں قابـ ِـل اعتمــاد اور محفــوظ ہـ یـں۔
•اینـ ٹـی وائــرس :اگــر آپ کا اینـ ٹـی وائــرس ســافٹ ویـ ئـر آپ کــو کــی فائــل ےک متاثــر ہـ ن
ـو� یک اطــاع دیتــا �ہ ــے تــو آپ اس یک دی ہـ ئ
ـو� سفارشــات ےک
مطابــق اقدامــات کرسـ ت
ـک� ہـ یـں -ان مـ یـں فائــل کــو الــگ کرنــا( ،)Quarantineصــاف کرنــا یــا ڈیلیــٹ کرنــا شــامل �ہ ــے۔ کـ ئـی اینـ ٹـی وائــرس ســافٹ ویـ ئـر
ا ی�ــے لنکــس فراہــم کـ ت
ـر� ہـ یـں جــن ذر ی�ــے آپ مخصــوص انفیکشــن ےک بــارے مـ یـں مزیــد جــان سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ آپ کــو جــب بھــی شــک ہــو آپ فائــل
کــو الــگ ( )Quarantineکردیــں۔
ن
•دوبــارہ انســٹال کرنــا :اگــر آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو اینـ ٹـی وائــرس ےک ذر ی�ــے صــاف کــر� ےس قــارص ہـ یـں تــو محفــوظ تریــن طریقــوں مـ یـں ےس ایــک
یــہ �ہ ــے کــہ آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو بالــکل ش�وع ےس بنائـ یـں -پہــے آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو نیــٹ ورک ےس منقطــع کریــں ،پھــر ا پ�ـ نـے سســٹم ےک مینوفیکچــرر
یک ہدایــات پــر عمــل کریــں ،زیــادہ تــر صورتــوں مـ یـں اس کا مطلــب پہــے ےس بـ نـی ہـ ئ
ـو� ریکــؤری پارٹیشــن کــو دوبــارہ انســٹال کرنــا ہوتــا �ہ ــے۔ اگــر
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ـا� یــا متاثــر ہوجـ ئ
ـا� ،خــراب ہوجـ ئ
ریکــؤری پارٹیشــن الپتــہ ہوجـ ئ
ـا� تــو آپ ا پ�ـ نـے مینوفیکچــرر ےس رابطــہ کریــں اور ان ےس ریکــوری ڈی وی ڈی بھی�ج ـ نـے
یک درخواســت کریــں -آپ بیــک اپ ےک ذر ی�ــے آپریٹنــگ سســٹم کــو دوبــارہ انســٹال نہـ یـں کریــں کیونکــہ ہوســکتا �ہ ــے کــہ آپ ےک بیــک اپ کــو وہــی
ذا� معلومــات ریکــؤر کـ ن
ـا� حاصــل یک �ہ ــے۔ ا پ�ـ نـے بیــک اپ کــو آپ رصف ت
خطــرات الحــق ہــوں جــن ےک ذر ی�ــے ہیکــر ن� اصــل مـ یـں اس تــک رسـ ئ
ـر� یک�لـ ئـے
اســتعمال کریــں -اس ےک عــاوہ اگــر آپ کا کمپیوٹــر پرانــا یــا فرســودہ ہوچــکا �ہ ــے تــو نیــا کمپیوٹــر خریدنــا زیــادہ بہـ تـر ہــوگا اور شــاید سســتا بھــی
بنســبت ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو کـ ئـی گھنـ ٹـے لــگا کــر پھــر ےس بنـ ن
ـا� ےس۔
ـمجھ� ہـ یـں کــہ آپ ےک پــاس اےس صحیــح کـ ن
•پیشــہ ورانــہ مــدد :اگــر آپ کــو اس بــات یک تشــویش �ہ ــے کــہ آپ ہیــک ہوگـ ئـے ہـ یـں لیکــن آپ سـ ت
ـر�
یک�لـ ئـے مہــارت اور علــم نہـ یـں �ہ ــے تــو آپ کــو ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو کــی پیشــہ ور آدمــی کــو دکھانــا چا�ہ ــے  ،مثــال ےک طــور پــر ہیــک ہـ ن
ـو� ےک بعــد آپ کــو
ی
لــگ رہــا �ہ ــے کــہ آپ کا بیــک اپ نــا مکمــل یــا پرانــا �ہ ــے -شــاید آپ اپـ نـی نـ ئـی اور متاثــرہ مشـ ی ن
ج�ــے کــہ تصاویــر  ،دســتاویزات
ـں ےک درمیــان اہــم فائلــز ی
یــا ویڈیــوز یک منتقــی یک�لـ ئـے کچــھ بیتــاب ہــوں لیکــن ایســا کـ ن
ـر� یک صــورت مـ یـں آپ غـ یـر دانســتہ طــور پــر ا پ�ـ نـے نـ ئـے کمپیوٹــر مـ یـں میــل ویـ ئـر منتقــل
کرسـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اس ےس کہـ یـں زیــادہ محفــوظ متبــادل راســتہ یــہ ہــوگا کــہ آپ متاثــرہ کمپیوٹــر کــو کــی ا ی�ــے قابــل ٹیکنیشــن ےک پــاس ےل جائـ یـں جــو
باحفاظــت فائلــز کــو میــل ویـ ئـر منتقــل کـ ئـے بغـ یـر ریکــؤر کــردے۔

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

اردو ایڈیشن

ٹ
ٹ
ن
مــں خدمــات
ســیکیور� ےک
کمپــی �ہ ــے جــو پچھــے ســات ســالوں ےس ئآ� ٹ�
ســیکیور�
 Rewterzپاکســتان یک معــروف انفارمیشــن
شــع� ی
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
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ‘ ’Likeکریں یا ٹ
ٹوئی� @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:
				
! OUCHبیک اپس:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#september2013

				
! OUCHپاس ورڈز:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#may2013

! OUCHمیل ئ
			
وی� کیا ہ�ے:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#february2014

ئ
“برا� یک شناخت” کا ٹ
			
پوس�:

https://digital-forensics.sans.org/media/poster_2014_find_evil.pdf

ـو� �ہ ــے اور اےس  Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Licenseےک تحــت تقســیم کـ ن
ـر� یک اجــازت ہـ ت
! OUCHیک ا شــاعتSANS Secure The Human Programےک ذر ی�ــے ہـ ت
ـو� �ہ ــے۔ آپ اس نیــوز لیـ ٹـر کــو تقســیم سـ ت
ـک� ہـ یـں اگــر
ـو� تبدیــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اےس تجـ ت
آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس مـ یـں کـ ئ
ـار� مقاصــد ےک لـ ئـے اســتعمال کریــں ۔ تر�ج ــے اور مزیــد معلومــات ےک ئل�ouch@securethehuman.orgپــر رابطــہ کریــں
م� ،والٹ اسکریونز ،فل ہوفمن ،لینس ٹ ز
ایڈیٹوریل بورڈ :بل وے ی ن
اسپ�نر ،کارمن رویل ہارڈی۔
ترجمہ :شعیب ہاشمی

