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میل ئ
وی� کیا ہ�ے

ـیکیور� ےک بــارے مـ یـں بــات کـ ت
ٹ
ـر� ہـ یـں تــو آپ ن� شــاید یہ
جــب لــوگ ســا ئـ بـر سـ
ج�ــے کــہ وائــرس ،ورم ،ٹروجــن یــا ُروٹ کــٹ -یــہ
اصطالحــات سـ نـی ہــوں ی
ـائ� مجرمــان کمپیوٹــر
اصطالحــات مختلــف اقســام ےک پروگرامــز ،جوکــہ سـ ب
ـر� یک�لـ ئـے اســتعمال کــر�ت
ـر� یــا اُن پــر قبضــہ کـ ن
یــا موبائــل آالت کــو متاثــر کـ ن
ہـ یـں ،کوبیــان کـ ن
ـر� یک�لـ ئـے اســتعمال ہـ ت
ـو� ہـ یـں  -آج یــہ مختلــف اصطالحــات
گ
میــل ویـ ئـر کہـ ت
ـا� ہـ یـں۔ اس نیــوز لیـ ٹـر مـ یـں ہــم آپ کــو بتائـ یـں � کــہ میــل
ویـ ئـر کیــا �ہ ــے ،اےس کــون اور کیــوں بناتــا �ہ ــے اور آپ ا پ�ـ نـے آپ کــو اُس ےس یک�ــے
محفــوظ رکــھ سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
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میل ئ
وی� کیا ہ�ے؟

ســادہ الفــاظ مـ یـں یــہ کــہ میــل ویـ ئـر ایــک ســافٹ ویـ ئـر ،ایــک کمپیوٹــر پروگــرام ہوتــا �ہ ــے جــس ےک ذر ی�ــے بدنیـ تـی پــر مبـ نـی کاروائیــاں رس انجــام دی جـ ت
ـا� ہـ یـں۔
درحقیقــت میــل ویـ ئـر یک اصطــاح «میلیشـ ئ ز
ـائ� مجرمــان کا اصــل مقصــد آپ ےک کمپیوٹــرز یــا موبائــل آالت
ـی�» اور «ســافٹ ویـ ئـر» ےک الفــاظ کا مجموعــہ �ہ ــے۔ سـ ب
پــر میــل ویـ ئـر انســٹال کرنــا �ہ ــے۔ ایــک بــار میــل ویـ ئـر انســٹال ہوجـ ئ
ـا� تــو پھــر یــہ ہیکــرز ممکنــہ طــور پــر اُس کا مکمــل اختیــار حاصــل کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ کـ ئـی
لوگــوں کــو یــہ غلــط فہمــی �ہ ــے کــہ میــل ویـ ئـر کا مســئلہ رصف ونــڈوز کمپیوٹــرز ےک ســاتھ �ہ ــے۔ ونــڈوز کا چونکــہ اســتعمال زیــادہ �ہ ــے ،ایس لـ ئـے وہ بــڑا ہــدف
بھــی �ہ ــے۔ میــل ویـ ئـر اســمارٹ فــون اور ٹیبلــٹ ســمیت کــی بھــی کمپیوٹنــگ آےل کــو متاثــر کــر ســکتا �ہ ــے۔ درحقیقــت موبائــل آالت پــر ُمـ ضـر ســافٹ ویـ ئـر کا
ئ
ـکتا�ے۔ جتـ نـے زیــادہ کمپیوٹــرز اور موبائــل
اثــر مسلســل بــڑھ رہــا �ہ ــے۔ اس ےک عــاوہ اس بــات کــو بھــی یــاد رکھـ یـں کــہ آپ ســمیت کــو� بھــی اُس کا ہــدف بــن سـ ہ
ـائ� مجرمــان متاثــر کریــں گ� اُتنــا زیــادہ وہ اُس ےس پیســہ کمائـ یـں گ�۔ مجرمــان اس بــات یک پــرواہ نہـ یـں کـ ت
ـر� ہـ یـں کــہ وہ کــے متاثــر کــر ر�ہ ــے ہـ یـں،
آالت کــو سـ ب
ت
ن
بــس وہ زیــادہ ےس زیــادہ لوگــوں کــو متاثــر کــر� یک کوشــش کــر� ہـ یـں۔

کون اور کیوں؟

ـوق� ہیکــرز ہــی تخلیــق نہـ یـں کـ ت
ـر� ہـ یـں بلکــہ اب اےس ت
میــل ویـ ئـر کــو اب رصف تجســس رکھـ نـے واےل یــا شـ ی ن
ـائ� مجرمــان ا پ�ـ نـے مخصــوص اہــداف کــو
بہ�یــن سـ ب
ـر� ےک لـ ئـے تخلیــق کـ ت
حاصــل کـ ن
ـر� ہـ یـں۔ ان اہــداف مـ یـں آپ یک خوفیــہ معلومــات کــو چــوری کرنــا  ،آلگ ان اور پــاس ورڈ حاصــل کرنــا ،اســپیم ای میــل بھیجنــا،
ڈینائــل آف رسوس کا آغــاز کرنــا ،بھتــہ خــوری یــا شــناخت چــوری کرنــا شــامل ہــو ســکتا �ہ ــے -مثـا ً ایــک میــل ویـ ئـر جــو کــہ کرپــٹ الکــر ےک نــام ےس جانــا جاتــا
ـر� ےک لـ ئـے اســتعمال کـ ت
ـائ� مجرمــان آپ ےک کمپیوٹــر یک تمــام فائلــز کــو متاثــر اور انکرپــٹ کـ ن
ـر� ہـ یـں۔ ایــک بــار جــب وہ فائلــز متاثــر اور انکرپــٹ
�ہ ــے ،اُےس سـ ب
ت
ت
ن
ت
ئ
ـائ� مجرمــان تــاوان طلــب کــر� ہـ یـں اُن فائلــز کــو ڈیکرپــٹ کــر� ےک بــدےل -جــو لــوگ یــہ میــل ویــر تخلیــق کــر� ہـ یـں ،اُےس تعینــات کــر� ہـ یـں
ہوجائـ یـں تــو یــہ سـ ب
ت
اور اُس ےس فائــدہ اُٹھــا� ہـ یـں ،وہ ایــک فــرد جــو کــہ یــہ ســب کچــھ انفــرادی طــور پــر کررہــا ہــو ،ےس ےلکــر پُــر منظــم جرائــم پیشــہ گــروہ یــا رسکاری تنظیمـ یـں
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میل ئ
وی� کیا ہ�ے
ـک� ہـ یـں۔ اس ےکعــاوہ آج کل ےک ت
ہــو سـ ت
بہ�یــن میــل ویـ ئـر وہ لــوگ تخلیــق
کــر ر�ہ ــے ہـ یـں جــو کــہ خــاص طــور پــر اس مقصــد ےک لـ ئـے وقــف ہـ ت
ـو� ہـ یـں
یعـ نـی کــہ میــل ویـ ئـر بنانــا اُن کا کل وقـ تـی کام �ہ ــے۔ درحقیقــت جــب وہ ایــک
بنال�ـ تـے ہـ یـں تــو پھــر وہ اُےس دورسے افــراد یــا تنظیمــوں کــو
بــار میــل ویـ ئـر ی
گ
بیــچ د ی�ـ تـے ہـ یـں اور باقاعــد� ےس ا پ�ـ نـے گاہــک کــو اپڈیــٹ اور ســپورٹ فراہــم
ـد� ےک بعــد مجرمــان پ� ی�ــے کمـ ت
ـر� ہـ یـں۔ ایــک بــار میــل ویـ ئـر خریـ ن
کـ ت
ـا� ہـ یـں
اُس کــو الکھــوں غـ یـر مشــتبہ متاثریــن ےک سســٹم مـ یـں انســٹال کــرےک ،جــس
ےک ذر ی�ــے متاثریــن کا سســٹم بــاٹ نیــٹ بــن جاتــا �ہ ــے۔ یــہ بــاٹ نیــٹ دور ےس
کنـ ٹـرول ہـ ن
ـائ� مجــرم ا پ�ـ نـے مقاصــد ےک
ـو� وایل آرمــی بــن جاتــا �ہ ــے �ج ــے سـ ب
ـائ� مجرمــان
لـ یـے اســتعمال کرتــا �ہ ــے یــا اُس متاثــرہ کمپیوٹــر کــو دورسے سـ ب
کــو بیــچ دیتــا �ہ ــے۔

پا� ن� آپ کو محفوظ رکھنا

رکھ� کا سب ےس ت
وی� ےس محفوظ ن
ا� ن� آپ کو میل ئ
بہ�ین
پ
ن
ن
یق� دہا� کرنا ہ�ے کہ آپ ےک آالت اپڈیٹ
طریقہ اس بات یک ی
آ
ٹ
یہ� ،ہوسےک تو اُن یم� موجودہ این� وائرس ہو اور بالخر
آپ حمےل ئ
رہ�۔
ےکل� ہوشیار ی

ایــک عــام طریقــہ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر اور موبائــل آالت کــو میــل ویـ ئـر ےس محفــوظ
رکھـ نـے کا یــہ �ہ ــے کــہ آپ قابـ ِـل اعتمــاد وینــڈر کا اینـ ٹـی وائــرس ســافٹ ویـ ئـر
انســٹال کریــں۔ اینـ ٹـی وائــرس جــو کــہ کبھــی کبھــی اینـ ٹـی میــل ویـ ئـر بھــی
ٹ
ـیکیور� ســافٹ ویـ ئـر �ہ ــے جــو کــہ مـ ضـر ســافٹ ویـ ئـر یک
کہالتــا �ہ ــے ،ایــک سـ
شــناخت کـ ن
ـر� اور اُےس روکـ نـے ےک لـ یـے بنایــا گیــا �ہ ــے۔ تاہــم اینـ ٹـی وائــرس ہــر
ـائ� حملــہ آور حملــہ کـ ن
ـر� ےک لــے مسلســل ا ی�ــے نـ ئـے اور ت
بہ�یــن طر ی�ـ قـے اپنــا ر�ہ ــے ہـ یـں اور اُن مـ یـں
میــل ویـ ئـر کــو روک یــا اُس کا خاتمــہ نہـ یـں کرســکتا �ہ ــے۔ سـ ب
ی
جــدت ال ر�ہ ــے ہـ یـں جــن ےک ذر ی�ــے اینـ ٹـی وائــرس پروگــرام ےس بچــا جــا ســکتا �ہ ــے۔ اس وجــہ ےس اینـ ٹـی وائــرس وینــڈرز ا پ�ـ نـے پراڈیکــٹ کــو مسلســل ایــی نـ ئـی
صالحیتــوں ےس لیــس کرر�ہ ــے ہـ یـں جــن ےک ذر ی�ــے نـ ئـے میــل ویـ ئـر یک شــناخت یک جاســے -کـ ئـی طــرح ےس یــہ ہتھیــار یک دوڑ بــن گـ ئـی �ہ ــے جــس مـ یـں دونــوں فریقـ ی ن
ـں
ایــک دورسے کــو مــات د ی�ـ نـے یک کوشــش کـ ت
ـر� ہـ یـں -بــد قسـ ت
ـائ� مجرمــان کــو ہمیشــہ ےس ہــی برتــری حاصــل رہــی �ہ ــے -آپ اس بــات کــو یــاد رکھـ یـں
ـم� ےس سـ ب
کــہ و ی�ــے تــو اینـ ٹـی وائــرس کـ ئـی میــل ویـ ئـرز یک شــناخت کــر ســکتا�ے اوراُنہـ یـں روک ســکتا �ہ ــے لیکــن حملــہ آور ہمیشــہ میــل ویـ ئـر ےک نـ ئـے ورژنــز بنــا ر�ہ ــے ہـ ت
ـو�
ہ
ہـ یـں جنہـ یـں اینـ ٹـی وائــرس پکــڑ نہـ یـں پ�ـ ت
ٹ
ن
ـا� ،نتیجتـاً آپ کــو ا پ�ـ نـے آپ کــو محفــوظ رکھــے ےک لـ یـے رصف اینــی وائــرس پــر انحصــار نہـ یـں کرنــا ہــو گا بلکــہ آپ کــو
گ
اس ےک لــے کچــھ اضـ ف
ـا� اقدامــات اُٹھـ ن
ـا� پڑیــں �۔
ی
ٹ
ســب ےس پہــا قــدم یــہ ہــوگا کــہ آپ اس بــات کا یقـ ی ن
ـیکیور� اپڈیٹــس انســٹال کررہــی
ـں کرلـ یـں کــہ آپ کا آپریٹنــگ سســٹم اور ایپلیکیشــن خــود کار طــور پــر سـ
ـائ� مجرمــان ےک لـ یـے آپ ےک کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت کــو متاثــر کرنــا مشــکل ہــوگا۔
ہــوں -آپ کا ســافٹ ویـ ئـر جتنــا نیــا ہــوگا اُتنــا ہــی سـ ب
بہ�یــن دفــاع آپ خــود ہـ یـں -میــل ویـ ئـر ےک ذر ی�ــے آپ کــو متاثــر کـ ن
دورسا قــدم یــہ �ہ ــے کــہ آپ اس بــات کــو یــاد رکھـ یـں کــہ میــل ویـ ئـر ےک خــاف ســب ےس ت
ـر� ےک
انجینی�نــگ شــامل ہـ ت
ئ
ـو� �ہ ــے جــس ےک ذر ی�ــے حملــہ آور آپ کــو ا ی�ــے بیوقــوف بناتــا �ہ ــے یــا جھانســہ دیتــا �ہ ــے کــہ آپ خــود اُس ےک ی ۓ
ل�میــل
عمــل مـ یـں اکـ ثـر سوشــل
ـو� ہـ یـں جــو بظاہــر صحیــح لــگ رہــی ہـ ت
ویـ ئـر انســٹال کــر د ی�ـ تـے ہـ یـں -ایــک عــام مثــال فشــنگ اٹیکــس یک �ہ ــے ،یــہ وہ ای-میلــز ہـ ت
ـو� ہـ یـں لیکــن حقیقــت مـ یـں
ـو� ہـ یـں جــو خــاص طورپــر آپ کــو جھانســہ دے کــر آپ ےک کمپیوٹــر کــو متاثــر کـ ن
ـا� جـ ت
ـر� ےک لــے بنـ ئ
جعــی ہـ ت
ـائ� مجــرم آپ کــو آپ ےک
ـا� ہـ یـں۔ مثـا ً ایــک سـ ب
ی
بینــک ےک طــور پــر ای۔میــل بھیــج ســکتا �ہ ــے یــا اور آپ کــو ایــک لنــک کلــک کــر ن� کا کہــہ ســکتا �ہ ــے -اگــر آپ اُس لنــک کــو کلــک کـ ت
ـر� ہـ یـں تــو وہ آپ کــو ایــک
ِ

فروری OUCH! ٢٠١۴
میل ئ
وی� کیا ہ�ے
ایــی ویــب ســائٹ پــر ےل جاتــا �ہ ــے جــو خــود کار طــور پــر آپ ےک کمپیوٹــر کــو ہیــک اور متاثــر کـ ن
ـر� یک کوشــش کـ ت
ـر� �ہ ــے یــا پھــر وہ آپ کــو ای۔میــل ےک ذر ی�ــے
نوٹــس بھی�ج ـ تـے ہـ یـں کــہ آپ کا ســامان پہنچایــا نہـ یـں جاســکتا �ہ ــے اور پھــر آپ کــو اُس ای۔میــل ےس منســلک ٹریکنــگ یک دســتاویز کھولـ نـے کا کہـ تـے ہـ یـں �ج ــے اگــر
آپ کھولـ یـں تــو آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوجاتا�ہ ــے۔
ـر پــر بھــی ہـ ت
ئ
انجین�نــگ ےک حمــے دورسی ٹیکنالوجـ ی ز
ج�ــے کــہ آپ کا فــون -مثــال ےک طــور پــر ہیکــر مائیکروســافٹ یک ٹیکنیــکل ســپورٹ ٹیــم کا
سوشــل
ـو� ہـ یـں ی
ـا� جھــوٹ پــر مبـ نـی ہـ ت
نمائنــدہ بــن کــر آپ کــو کال کــر ےک یــہ بتــا ســکتا �ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوگیــا �ہ ــے -اُن یک یــہ کہـ ن
ـو� �ہ ــے اور اس بــات کا قــوی امــکان
�ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر بالــکل صحیــح ہــو -ان کا مقصــد آپ کــو بیوقــوف بناکــر اس بــات کا یقـ ی ن
ـں دالنــا �ہ ــے کــہ آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہوچــکا �ہ ــے اور پھــر آپ کــو
ٹ
ـیکیور� ســافٹ ویـ ئـر بیچنــا �ہ ــے جــو کــہ ایــک میــل ویـ ئـر ےک عــاوہ کچــھ نہـ یـں ہوتــا -آپ عقــل
جھانســہ دے کــر آپ ےس ریمــوٹ ایکســس لینــا �ہ ــے یــا آپ کــو سـ
ن گ
گ
اســتعمال کریــں -اگــر آپ کــو کـ ئ
ـو� فــون کال یــا میســیج عجیــب لــے یــا ناقابـ ِـل یقـ یـں لــے تــو اس بــات کا قــوی امــکان �ہ ــے کــہ ایســا ہــی ہــو۔
آخــر مـ یـں یــہ کــہ میــل ویـ ئـر ےس دفــاع کا ت
بہ�یــن طریقــہ ا پ�ـ نـے ســافٹ ویـ ئـر کــو اپڈیــٹ رکھنــا ،قابـ ِـل اعتمــاد وینــڈرز ےس اینـ ٹـی وائــرس انســٹال کرنــا اور اس بــات
ےس ہوشــیار رہنــا �ہ ــے کــہ کـ ئ
ـو� بھــی آپ کــو بیوقــوف بناکــر یــا جھانســہ دے کــر آپ ےک ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو متاثــر کرواســکتا �ہ ــے۔

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
ٹ
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ‘ ’Likeکریں یا ٹوئی� @Rewterzپر فالو کریں۔
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