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جائزہ

ونڈوز ایکس پ� کا اختتام
مہمان ٹ
ایڈی�

ونــڈو ز ایکــس پ� ،کمپیوٹــر یک تاریــخ کا ســب ےس مقبــول تریــن آپریٹنــگ
سســٹم ثابــت ہــوا �ہ ــے۔ ایــک ایســا وقــت بھــی تھــا کــہ یــہ دنیــا بھــر ےک بیشـ تـر
جیســن فاســن ،انکلیــو کنســلٹنگ ایــل ایــل یس مـ یـں مائیکــرو ســافٹ
ٹ
ـیکیور� پــر مہــارت رکھـ تـے ہـ یـں۔ وہ سـ ن ز
کمپیوٹــرز مـ یـں اســتعمال ہــو رہــا تھــا۔ تاہــم ونــڈوز ایکــس پ� اب پرانــہ ہــو
ـی� ےک چــھ روزہ کورس
ونــڈوز سـ
ٹ
چــکا �ہ ــے اور عنقریــب مائیکروســافٹ اس یک تمــام ســپورٹ ختــم کــر دے گا۔
ـیکیور� کنـ ٹـرول ( “)SEC505ےک
”ســیکیورنگ ونــڈوز وتــھ دی کریٹیــکل سـ
پہــی دفعــہ یــہ تقریب ـاً بــارہ ســال پہــے جــاری کیــا گیــا تھــا۔ مائیکروســافٹ
مصنــف ہـ یـں اور  http://cyber-defense.sans.org/blog/پــر پــاور
ت
ٹ
ن� ونڈزایکــس پ� ےک ئ
ـیکیور� اســکرپٹس فراہــم کــر� ہـ یـں۔
شــیل سـ
لــے 8اپریــل2014 ،تــک اینــڈ آف الئیــف ( )EOLترتیــب
صارفــں ئ
ین
دیــا ہــوا �ہ ــے۔ اس کا مطلــب �ہ ــے کــہ مائیکروســافٹ ا پ� نــے
ےکلــے اب
ٹ
کـ ئ
ـیکیور� پیــچ جــاری نہـ یـں کــرے گا۔ دنیــا ےک تقریب ـاً
ـو� بھــی اپڈیــٹ یــا سـ
25فیصــد ڈیســک ٹــاپ کمپیوٹــرز ابھــی بھــی ونــڈوز ایکــس پ� چالر�ہ ــے ہـ یـں (رصف ونــڈوز  7اس ےس زیــادہ مقبــول �ہ ــے)۔ ایــک بــار اس یک ســپورٹ بنــد ہــو
جـ ئ
ـا� تــو یــہ الکھــوں لوگــوں یک�لـ ئـے خطرنــاک ہــوگا۔ آپ اس بــات کــو ذہــن مـ یـں رکھـ یـں کــہ ایکــس پ� یک وجــہ ےس رصف گھــر ےک صارفـ ی ن
ـں ہــی اثراندازنہـ یـں ہــوں
گ� کیونکــہ یــہ ابھــی تــک بــڑے پیمـ ن
ـا� پــر دفاتــر ،انڈسـ ٹـریل کنـ ٹـرول سســٹم ،اے ٹ� ایــم مشـ ی ن
ـں ،میڈیــکل سســٹم ،پوائنــٹ آف ســیل ٹرمینلــز اور دورسی
گ
ـ� مـ یـں اســتعمال ہــو رہــا �ہ ــے۔ ونــڈوز ایکــس � یک ســپورٹ ختــم ہـ ن
ڈیوائیـ ز
ـو� ےک بعــد جــو خطــرات الحــق ہــوں � اور ان خطــرات ےس ا پ�ـ نـے آپ کــو یک�ــے
پ
بچانــا �ہ ــے ،یــہ ســب ہــم ن� ین�ـ چـے بیــان کیــا �ہ ــے۔

آپریٹنگ سسٹم کا دائرہ حیات

گ
ـد� محــدود ہـ ت
ـو� �ہ ــے۔ جــو وینــڈر آپریٹنــگ سســٹم بناتــا ہ�ےوہــی آپ کــو اس
آپ کــو شــاید یــہ معلــوم نــہ ہــو لیکــن آپ ےک کمپیوٹــر ےک آپریٹنــگ سســٹم یک زنـ
گ
ت
ت
یک اپڈیٹــس اور پیــچ فراہــم کرتــا �ہ ــے جــن ےک ذر ی�ــے اس مـ یـں نـ ئـی خصوصیــات شــامل یک جــا� ہـ یـں ،اس یک کارکــرد� اور اســتحکام کــو بہــر بنایــا جاتــا �ہ ــے اور
آپ ےک سســٹم کــو محفــوظ بنایــا جاتــا �ہ ــے۔ مســئلہ یــہ �ہ ــے کــہ آ
بلخــر ایــک وقــت ایســا ئآ� گا جــب وینــڈر آپ ےک آپریٹنــگ سســٹم یک مزیــد ســپورٹ فراہــم نہـ یـں
گ
کــرے گا۔کبھــی نــہ کبھــی وینــڈر کــو ا پ�ـ نـے وســائل نـ ئـی اور ت
بہ�یــن ٹیکنالوجـ ی ز
ـر پــر مرکــوز کرنــا ہــوں �۔ اس کا مطلــب �ہ ــے کــہ ایــک بــار جــب آپریٹنــگ سســٹم
ـا� تــو وینــڈر مزیــد پیــچ اور اپڈیٹــس فراہــم نہـ یـں کرتــا یــہ جانـ تـے ہـ ئ
یک ســپورٹ ختــم ہوجـ ئ
ـائ� مجرمــان اےس
ـو� کــہ آپ کا کمپیوٹــر غـ یـر محفــوظ �ہ ــے اور سـ ب
ـک� ہـ یـں۔ ایســا ہــی کچــھ ونــڈوز ایکــس � ےک ســاتھ ہـ ن
ہیــک کــر سـ ت
ـو� جــا رہــا �ہ ــے اپریــل ےک بعــد۔ اگرچــہ مائیکروســافٹ کــو پتــہ ہــوگا کــہ آپ کا ونــڈوز ایکــس
پ
گ
ـائ� مجرمــان فعــال طــور پــر اســکا اســتحصال کــر ر�ہ ــے ہـ یـں ،پھــر بھــی وہ اس کا حــل نکالنــا چھــوڑ دیــں �۔
پ� کمپیوٹــر غـ یـر محفــوظ �ہ ــے اور سـ ب

پا� ن� آپ کو محفوظ رکھنا

ا پ�ـ نـے آپ کــو محفــوظ رکھـ نـے یک�لـ ئـے آپ کــو ایســا آپریٹنــگ سســٹم اســتعمال کرنــا پــڑے گا جــس یک ســپورٹ فعــال طــور پــر موجــود ہــو۔ اگــر آپ متحمــل
ہــو سـ ت
ـک� ہـ یـں تــو ہمــارا پــرزور مشــورہ �ہ ــے کــہ آپ نیــا کمپیوٹــر خریــد لـ یـں۔ بیشـ تـر کمپیوٹــرز جــن پــر ونــڈوز ایکــس پ� چــل رہــی �ہ ــے ،آج کل ےک نـ ئـے آپریٹنــگ
ـک� ہـ یـں۔ اگــر آپ نـ ئـے کمپیوٹــر ےک متحمــل نہـ یـں ہــو سـ ت
سســٹمز کــو ســپورٹ نہـ یـں کرسـ ت
ـک� ہـ یـں تــو کــم از کــم آپریٹنــگ سســٹم کــو اپ گریــڈ کرلـ یـں۔ تنظیمــوں
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ئ
یک� ئ
بجــا� ونــڈوز 7پــر منتقــل ہونــا قــدر کــم مشــکل �ہ ــے
لــے ونــڈوز  8ےک
کیونکــہ ونــڈوز 7کا گرافیــکل ٹ
ان�فیــس ونــڈوز ایکــس پ� ےس مماثلــت رکھتــا
�ہ ــے۔ تاہــم ونــڈوز ،8ســافٹ ویـ ئـر مـ یـں نمایــاں بہـ تـری یک وجــہ ےس پچھــے
ورژنــز ےک مقا ب�ــے مـ یـں زیــادہ محفــوظ �ہ ــے۔ اس ےک عــاوہ آپ کچــھ دورسے
وینــڈرز ےک آپریٹنــگ سســٹمز پــر بھــی غــور کــر سـ ت
ج�ــے کہــہ Apple
ـک� ہـ یـں ی
کا Mac OS X۔ دونــوں صورتــوں مـ یـں آپ ےک پــاس آپریٹنــگ سســٹم تبدیــل
ـر� کا وقــت ابھــی �ہ ــے۔ آپ ےک پــاس انتظــار کـ ن
کـ ن
ـر� کا زیــادہ وقــت نہـ یـں �ہ ــے۔
اگــر آپ باآسـ ن
ـا� پہــے ونــڈوز ایکــس پ� کــو تبدیــل نہـ یـں کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں تــو
مندرجــہ ذیــل اقدامــات پــر غــور کریــں۔
•آپ اپنــا ونــڈوز ایکــس پ� واال کمپیوٹر رصف اس کام یا ایپلیکیشــن
ےک لـ ئـے اســتعمال کریــں جــس کا اســتعمال بہــت �ض وری ہــو۔ مثــال
ےک طــور پــر آپ یــا آپ یک تنظیــم کـ ئ
ـو� ایــی ایپلیکیشــن چــا ر�ہ ــے
ہـ یـں جــو رصف ونــڈوز ایکــس پ� پــر چلـ تـی ہــو اور یہــی وجــہ �ہ ــے
جــس یک وجــہ ےس آپ اُےس اپ اپ گریــڈ نہـ یـں کــر ر�ہ ــے ہـ یـں۔ اگــر
یہــی صورتحــال �ہ ــے تــو آپ اُس کمپیوٹــر کــو کــی اور مقصــد
ج�ــے کــہ ای میــل یــا انـ ٹـر نیــٹ پــر
یک�لـ ئـے اســتعمال نہـ یـں کریــں ی
براؤزنــگ یک�لـ ئـے۔

ئ
ایک بار ونڈوز ایکس پ� یک سپورٹ ختم
ہوجا� تو پا� ن� آپ کو
رکھ� کا ت
ئ
محفوظ ن
بہ�ین طریقہ یہ ہ�ے کہ آپ یا�ےس ن� آپریٹنگ
جائ� �جےس وینڈر فعال طور پر سپورٹ
سسٹم پر منتقل ہو ی
کرتا ہو اور اس بات یک تاکید کرے کہ وہ ہمیشہ موجودہ
آپریٹنگ سسٹم ہو۔

•اگــر آپ کــو ونــڈوز ایکــس پ� واےل کمپیوٹــر پــر براؤزنــگ کرنــا �ض وری �ہ ــے تــو آپ ٹ
ان�نیــٹ ایکســپلورر کا اســتعمال ختــم کــر دیــں اور کــی دورسے
موزیالفائ�فاکــس ،گــوگل کــروم یــا اوپــرا ،پــر منتقــل ہوجاائـ یـں۔ اس بــات یک ہمیشــہ تاکیــد کرلـ یـں کــہ آپ کا بــراؤزر موجــودہ
ج�ــے کــہ
ی
بــراؤزر ،ی
ئ
�ہ ــے اور اس کا وینــڈر ونــڈوز ایکــس پ� پــر اس یک حمایــت جــاری رکــے ہــو� �ہ ــے۔
•ایــی تمــام ایپلیکیشـ ن ز
ـر کا اســتعمال ختــم کــر دیــں جــو ونــڈوز ایکــس پ� مـ یـں پہــے ےس ہــی موجــود ہــوں اور انـ ٹـر نیــٹ ےک ذر ی�ــے فائــل کھولـ تـی ہــوں
ج�ــے کــہ ونــڈوز میڈیــا پلیـ ئـر۔ اس ےک بجـ ئ
ـر کا اســتعمال کریــں جــو فعــال طــور پــر اپڈیــٹ ہـ ت
ـا� آپ دورسے وینــڈرز یک ایــی علیحــدہ ایپلیکیشـ ن ز
ـو�
ی
رہـ یـں اور موجــودہ ہــوں۔
ـیکیور� یک رسوس اســتعمال کـ ن
ٹ
ج�ــے کــہ اوپــن ڈی ایــن ایــس ،جــو کــہ مفــت رسوس �ہ ــے۔ اس طــرح یک رسوس
•آپ نیــٹ ورک سـ
ـر� پــر غــور کریــں ،ی
ن
ـا� پہچـ ن
آپ ےک سســٹم کــو جـ ن
ـا� مـ ضـر ویــب ســائیٹس پــر جــا� ےس روکـ تـی ہـ یـں۔ اس ےک عــاوہ اگــر آپ کا کمپیوٹــر مشــہور بــاٹ نیــٹ کمانــڈ اور
کنـ ٹـرول رسورز ےس منســلک ہـ ن
ـو� یک کوشــش کرتــا �ہ ــے تــو کچــھ رسوسز اُس یک نشــاندہی کــر لیـ تـی ہـ یـں جــو اس بــات کا اشــارہ �ہ ــے کــہ آپ کا سســٹم
متاثــر ہــو چــکا �ہ ــے۔
ٹ
ج�ــے کــہ اینـ ٹـی وائــرس ،اس یک دیکــھ بھــال اور ســپورٹ ونــڈوز
•اس بــات کــو یقیـ نـی بنائـ یـں کــہ جــو سـ
ـیکیور� ســافٹ ویـ ئـر آپ ن� انســٹال کیــا �ہ ــے ،ی
ایکــس پ� پــر فعــال طــور پــر موجــود �ہ ــے۔

مارچ OUCH! ٢٠١۴
ونڈوز ایکس پ� کا اختتام
ـے اســتعمال کـ ت
•اگــر آپ ےک کمپیوٹــر کــو انـ ٹـر نیــٹ ےس منســلک ہـ ن
ـو� یک �ض ورت نہـ یـں �ہ ــے (مثــال ےک طــور پــر آپ اےس رصف ورڈ یک پراسیســنگ ےک لـ ی ۓ
ـر�
ہـ یـں) تــو آپ اےس نیــٹ ورک ےس منقطــع کردیــں۔ اگــر کمپیوٹــر کــو نیــٹ ورک ےس منســلک کرنــا �ض وری �ہ ــے تــو آپ اس بــات کا یقـ ی ن
ـں کرلـ یـں کــہ وہ
فائــروال ےک پی�چ ــے ہــو اور ہوســٹ فائــروال اس یک جانــب نآ� وایل کــی بھــی ٹریفــک کــو روک رہــا ہــو۔ تنظیمــوں یک�لـ ئـے آپ کــو تمــام ونــڈوز ایکــس
پ� کمپیوٹــرز کــو ایــک علیحــدہ نیــٹ ورک مـ یـں رکھنــا پــڑے گا تاکــہ اگــر وہ متاثــر ہــوں تــو بقیــہ تنظیــم اُس ےس متاثــر نــہ ہــو۔
گ
ـد� ےس بیــک اپ کـ ت
ـر� رہـ یـں تاکــہ اگــر کبھــی وہ متاثرہــوں تــو آپ اُس ےکلـ ئـے تیــار رہـ یـں۔ ان مـ یـں ےس کــم
•آپ ا پ�ـ نـے ونڈوزایکــس پ� کمپیوٹــرز کا ڈیٹاباقاعـ
ـو� یــو ایــس � ڈرائیــو مـ یـں۔ اگــر آپ ا پ�ـ نـے سســٹم کــو بہــال کـ ن
ج�ــے کــہ منقطــع یک ہـ ئ
ـر� پــر مجبــور
از کــم ایــک بیــک اپ کــو آپ آف الئــن رکھـ یـں ی
ب
ت
ہــوں تــو آپ اُےس نـ ئـے کمپیوٹــر پــر بحــال کـ ن
�ض
ن
ئ
ـر� یک�لــے ور غــور کریــں۔ اگــر آپ ا پ�ــے کمپیوٹــر کــو ونــڈوز ایکــس پ� پــر دوبــارہ بہــال کــر� ہـ یـں تــو
اس بــات کا قــوی امــکان �ہ ــے کــہ وہ پھــر ےس متاثرہــو جائـ یـں۔
گ
اگــر آپ اپـ نـی تنظیــم مــں ونــڈوز ایکــس � اســتعمال کــر ر�ہ ــے ہــں تــو آپ ےک آجــر کــو کچــھ اضـ ف
ـا� اقدامــات اُٹھانــا پڑیــں �۔ یــاد رکھـ یـں کــہ یــہ اقدامــات رصف
ی
ی
پ
ن
ن
مختــر مــدت ےک لـ ئـے کارآمــد ہـ یـں۔ یــہ آپریٹنــگ سســٹم کــو اپڈیــٹ کــر� یــا اُےس صحیــح طــرح ےس محفــوظ کــر� کا نعــم البــدل نہـ یـں �ہ ــے۔ آج یــا کل آپ کــو
نـ ئـے سســٹم پــر منتقــل ہونــا ہــی پــڑے گا۔

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:
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www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx
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رہنما� ےک ۓل دستاویز:
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