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جائزہ

ٹ
وائ�س کیا ہ�ے؟
این� ی

اینـ ٹـی وائـ یـرس ایــک سـ ٹ
ـکیور� پروگــرام �ہ ــے ج�ــے آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر یــا موبائــل آےل
پــر انســٹال کـ ت
ـر� ہـ یـں میلویـ ئـر ےس حفاظــت ےک لـ یـے‘ -میلویـ ئـر’ یک اصطــاح عمومـاً
ج�ــے کــہ وائـ یـرس ،ورم ،ٹراجن ،اسـ ئ
ـپا�
کــی بھــی طــرح ےک مـ ضـر ســافٹ ویـ ئـر ی
ویــرےک لــے اســتعما ل ت
ئ
ئ
میلویــر یک اصطــاح دو الفــاظ
ہــو� �ہ ــے۔ درحقیقــت
ی
’ملیشــئس’ اور ’ســافٹ ویـ ئـر’ ےک امـ ت ز
ـراج ےس بـ نـی �ہ ــے -اگــر آپ کا کمپیوٹــر میلویـ ئـر
ےس متاثــر ہوچــکا �ہ ــے تــو ایــک ســائ�بحملہ آور آپ یک تمــام ’یک اسـ ٹـروکس’ کــو

مہمان ٹ
ایڈی�

جیــک ولیمــز رینڈیشــن انفوســیک ()www.renditioninfosec.com
ےک بـ ن
ـا� ہـ یـں اور  SANSےک ســند یافتــہ انسـ ٹـر ٹک� اور کــورس ےک مصنــف ہـ یـں۔
ٹ
ہــں اور ا پ� نــے بــاگ
وہ
ٹوئیــر پــر  @MalwareJakeےک ذر ی�ــے فعــال ی
 malwarejake.blogspot.comپــر لکھـ تـے ہـ یـں۔

جــان ســکتا �ہ ــے ،آپ یک دســتاویزات چــرا ســکتا �ہ ــے یــا آپ ےک کمپیوٹــر کــو اســتعمال
ـر� ہـ ئ
کـ ت
ـو� دورسوں پــر حملــہ کرســکتا �ہ ــے -کچــھ لوگــوں یک ســوچ ےک برعکــس
کـ ئ
ـو� بھــی آپریٹنــگ سســٹم بشــمول میــکOS Xاور لینکــس بھــی متاثــر ہوســکتا ہـ یـں۔
ـک� ہـ یـں ،یــہ اکـ ثـر سـ ٹ
آپ اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر کــو ایــک علیحــدہ حــل ےک طــور پــر خریــد سـ ت
ـکیور� پیکــج کا حصــہ ہوتــا �ہ ــے۔ مســئلہ یــہ �ہ ــے کــہ اینـ ٹـی وائـ یـرس،
ســائ�بحملہ آوروں کا مقابلــہ نہـ یـں کــر ســکتا�ے کیونکــہ وہ مسلســل نـ ئـی طــرح ےک میلویـ ئـر بنــا اور جــاری کــر ر�ہ ــے ہـ ت
ـو� ہـ یـں۔ روزانــہ میلویـ ئـر ےک اتـ نـے ســارے ورژنــز
ہ
جــاری ہـ ت
ـو� ہـ یـں کــہ کـ ئ
ـے آپ ےک لـ ی ۓ
ـو� بھــی اینـ ٹـی وائـ یـرس پروگــرام ان ســب یک نشــاندہی اور ان ےک خــاف حفاظــت فراہــم نہـ یـں کــر ســکتا �ہ ــے۔ اس لـ ی ۓ
ـے یہ ســمجھنااہم
�ہ ــے کــہ اینـ ٹـی وائـ یـرس جبکــہ آپ ےک کمپیوٹــر یک حفاظــت کـ ن
ـر� مـ یـں مــدد فراہــم کرتــا �ہ ــے ،یــہ تمــام قســم ےک میلویـ ئـر کــو پکــڑ یــا روک نہـ یـں ســکتا �ہ ــے۔ اس بــات کــو
ـمجھ� ےک لــے ہمـ یـں یــہ جاننــا ہــوگا کــہ یــہ پروگــرام کام یک�ــے کـ ت
بہـ تـر طــور پــر سـ ن
ـر� ہـ یـں۔
ی

ٹ
وائ�س کام یک�ےس کرتا ہ�ے؟
این� ی

ـر� ےکدو طر ی�ـ قـے ہـ ت
عمومـاً اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر مـ یـں میلویـ ئـر کــو شــناخت کـ ن
ـو� ہـ یـں؛ دســتخط ےک ذر ی�ــے شــناخت کرنــا اور ی ّ ۓ
رو� ےک ذر ی�ــے شــناخت کرنــا۔ دســتخط
ےک ذر ی�ــے شــناخت بالــکل ا ی�ــے کام کـ ت
ج�ــے کــہ ایــک انســان کا مدافعـ تـی نظــام۔ وہ آپ ےک کمپیوٹــر کــو معــروف مـ ضـر پروگرامــز یک خصوصیــات یــا دســتخط ےک
ـر� �ہ ــے ی
ـر اس لغــت مـ یـں موجــود نمـ ن
ـک� معــروف میلویـ ئـر یک لغــت ےک ذر ی�ــے کرتــا �ہ ــے ،اگــر آپ ےک کمپیوٹــر مـ یـں کـ ئ
ـو� بھــی چـ ی ز
ـک� کرتــا �ہ ــے۔ اینـ ٹـی وائـ یـرس یــہ اسـ ی ن
یل�ـ ئـے اسـ ی ن
ـو�
ےس مشــابہت رکھـ تـی �ہ ــے تــو یــہ پروگــرام اُےس �اثــر کـ ن
ـر� یک کوشــش کــرے گا۔ انسـ ن
ـا� مدافعـ تـی نظــام یک طــرح لغــت واےل طریقــہ کار کــو بھــی اپڈیــٹ یک ض�ورت
ب
ہـ ت
ٹ
ئ
ئ
ز
ج�ــے کــہ فلــو شــاٹس ،جــو کــہ میلویــر ےک نــے نقصــان ےس حفاظــت فراہــم کرتــا �ہ ــے۔ اینــی وائـ یـرس رصف اُس چـ یـر ےک خــاف حفاظــت فراہــم کرتــا �ہ ــے
ـو� �ہ ــے ،ی
مســلہ یــہ �ہ ــے کــہ ســائ�ب حملــہ آور میلویـ ئـر اتـ نـی تـ ی ز
ـری ےس بنــا ر�ہ ــے ہـ یـں کــہ اینـ ٹـی وائـ یـرس وینــڈرز ےک لـ ئـے اُن ســب کــو روکنــا
ج�ــے وہ نقصانــدہ تســلیم کرتــا �ہ ــے ً
ـو� نــہ کـ ئ
مشــکل �ہ ــے۔ نتیجتـاً آپ کا اینـ ٹـی وائـ یـرس چا�ہ ــے جتنــا بھــی حــال مـ یـں اپڈیــٹ ہــوا ہــو ،کـ ئ
ـو� میلویـ ئـر کا متبــادل آپ ےک اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر ےس ممکنــہ
طــور پــر بــچ نــکےل گا۔
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اینٹی وائیرس کیا ہے؟
رو� ےک ذر ی�ــے شــناخت مـ یـں اینـ ٹـی وائـ یـرس معــروف میلویـ ئـر کــو شــناخت کـ ن
ی ّۓ
ـر�
یک کوشــش نہـ یـں کرتــا �ہ ــے بلکــہ آپ ےک کمپیوٹــر مـ یـں انســٹال ســافٹ ویـ ئـر ےک ی ّ ۓ
رو�
ـرا� کرتــا �ہ ــے۔ جــب کــی پروگــرام کا برتــاﺅ مشــکوک ہــو جـ ئ
یک نگـ ن
ج�ــے
ـا� ی
ـا� حاصــل کـ ن
کــہ کــی محفــوظ فائــل تــک رسـ ئ
ـر� یک کوشــش کرنــا یــا کــی
دورسے پروگــرام مـ یـں تبدیــی کرنــا ،تــو ی ّ ۓ
رو� پــر مبـ نـی اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ
ئ
ویــر اس مشــکوک رسگرمــی یک نشــاندہی کرتــا �ہ ــے اور آپ کــو اُس ےک بــارے
مـ یـں ہوشــیار کرتــا �ہ ــے۔ یــہ طریقــہ کار نـ ئـی طــرح ےکمیلویـ ئـر ،جــو کــہ کــی بھــی
لغــت مـ یـں موجــود نہـ یـں ہـ ت
ـو� ہـ یـں ،ےک خــاف حفاظــت فراہــم کرتــا �ہ ــے۔ اس
طریقــہ کار مـ یـں مســئلہ یــہ �ہ ــے کــہ یــہ غلــط انتبــاہ بھیــج ســکتا �ہ ــے۔ آپ ،یعـ نـی
کمپیوٹــر کا اســتعمال ن
کــر� واےل ،شــاید � ن
یقیــی کیفیــت ےس دوچــار ہــوں کــہ
ب
ـر یک اجــازت دیـ نـی �ہ ــے یــا کــس چـ ی ز
کــس چـ ی ز
ـر یک اجــازت نہـ یـں دیـ نـی اور وقــت
ـزر� ےک ســاتھ آپ اُن تمــام انتباہــات ےک بــارے مـ یـں غـ یـر حســاس ہــو جـ ت
گـ ن
ـا� ہـ یـں۔
نت�ـ جـے مـ یـں آپ ےک
آپ شــاید ہــر’ ’Acceptےک انتبــاہ کوکلــک کرنــا چاہـ یـں جــس ےک ی
کمپیوٹــر پــر کـ ئ
ـو� بھــی حملــہ کــر ســکتا �ہ ــے یــا اُےس متاثــر کــر ســکتا �ہ ــے۔ اس ےک
رو� یک نشــاندہی ہـ ت
عــاوہ یــہ کــہ جــب تــک اس ی ّ ۓ
ـو� �ہ ــے ،میلویـ ئـر آپ ےک کمپیوٹــر
پــر چــل چــکا ہوتــا �ہ ــے اور آپ کــو شــاید یــہ پتــہ بھــی نہـ یـں چلتــا کــہ اینــیٹ
ئ
کاروا� یک �ہ ــے۔
وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر یک شــناخت ےس پہــے اس میلویـ ئـر ن� کیــا

اینٹی وائیرس حاالنکہ حفاظت کا ایک اہم جز ہے ،یہ
مکمل طور پر حملوں کی نشاندہی یا ا ُنہے روک نہیں
سکتا ہے۔ باآلخر آپ ،نہ کہ ٹیکنالوجی ،سب سے
بہرتین دفاع ہیں۔

اینـ ٹـی وائـ یـرس آپ ےک کمپیوٹــر اور موبائــل آالت کــو محفــوظ رکھـ نـے ےک لـ ئـے ایــک اہــم جــز �ہ ــے ،ہمــارا مشــورہ یــہ �ہ ــے کــہ جــب بھــی ممکــن ہــو آپ اُےس انســٹال کریــں
فعــال طــور پــر اس کا اســتعمال کریــں۔ تاہــم یــاد رکھـ نـے ےکلـ ئـے ســب ےس اہــم نکتــہ یــہ �ہ ــے کــہ اس بــات ےس قطــع نظــر کــہ اینـ ٹـی وائـ یـرس کــس طــرح کام کرتــا
اور ّ
آ
ئ
�ہ ــے ،وہ کبھــی بھــی آپ کــو ہــر طــرح ےک میلویــر ےس حفاظــت فراہــم نہـ یـں کــر ســکتا �ہ ــے۔ بالخــر آپ ،نــہ کــہ رصف ٹیکنالوجــی ،آج کل ےک ســائ�بحملہ آوروں ےک خــاف
ت
بہ�یــن دفــاع ہـ یـں۔

ٹ
وائ�س تجاویز
این� ی
۱.۱اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر کــو آپ رصف معــروف ،قابــل اعتمــاد ذرائــع اور وینــڈرز ےس حاصــل کریــں۔ ســائ�ب

حملــہ آوروں یک یــہ ایــک عــام چــال �ہ ــے کــہ وہ

ـر� ہـ یـں جــو کــہ درحقیقــت میلویـ ئـر ہـ ت
جعــی اینـ ٹـی وائـ یـرس پروگرامــز تقســیم کـ ت
ـو� ہـ یـں۔
اس بــات کا یقـ ی ن
ـں کــر لـ یـں کــہ آپ ےک پــاس جــو اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر انســٹال �ہ ــے ،اُس کا جدیــد تریــن ورژن آپ ےک پــاس �ہ ــے ،اور یــہ کــہ آپ ن� ســاالنہ
سبسکرپشــن فیــس ادا یک ہـ ئ
فعــال �ہ ــے ،اور یــہ کــہ آپ کا اینـ ٹـی وائـ یـرس خــودکار اپڈیــٹ ےک لـ ئـے کنفیگــر �ہ ــے -اگــر آپ کا کمپیوٹــر آف الئــن �ہ ــے یــا
ـو� �ہ ــے اور وہ ّ
گ
گ
تھــوڑی دیــر ےک لـ ئـے بنــد ہــوا �ہ ــے تــو آپ ےک اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر کــو اپڈیــٹ یک ض�ورت پــڑے � جــب آپ اُےس دوبــارہ کھلویــں � یــا انـ ٹـر نیــٹ ےس منســلک
گ
کریــں �۔ ان اپڈیٹــس کــو ملتــوی نہـ یـں کریــں۔
ـں دہـ ن
ج�ــے کــہ یــو ایــس ب� ،کــو اسـ ی ن
اس بــات یک یقـ ی ن
ـک� کرتــا �ہ ــے اور اس بــات کــو بھــی
ـا� کرلـ یـں کــہ آپ کا اینـ ٹـی وائـ یـرس خــود کار طــور پــر پورٹیبــل آالت ،ی
یقیـ نـی بنائـ یـں کــہ حقیقــی وقــت ( )Real-timeمـ یـں تحفــظ کا آپشــن فعــال �ہ ــے-
آپ اپـ نـی اســکرین پــر اینـ ٹـی وائـ یـرس ســافٹ ویـ ئـر یک جانــب ےس بھیجــی گـ ئـی ہــر انتبــاہ اور الــرٹ پــر توجــہ دیــں۔ زیــادہ تــر الرٹــس مـ یـں مزیــد معلومــات جانـ نـے
یــا اگےل اقدامــات ےس متعلــق سفارشــات ےک اختیــارات شــامل ہـ ت
ـو� ہـ یـں۔ اگــر آپ کــو ا پ�ـ نـے دفـ تـر ےک کمپیوٹــر پــر کـ ئ
ـو� الــرٹ ملتــا �ہ ــے تــوہ آپ ا پ�ـ نـے ہیلــپ ڈیســک یــا
سـ پـروائزر ےس فــوری را ب�ــے کــو یقیـ نـی بنائـ یـں-

۲.۲
۳.۳

۴.۴

دسم� OUCH! ٢٠١۴
ب
اینٹی وائیرس کیا ہے؟

۵.۵

آپ ا پ�ـ نـے اینـ ٹـی وائـ یـرس کــو اس وجــہ ےس غـ یـر فعــال یــا ́ان انســٹال نہـ یـں کریــں کــہ آپ کــو لــگ رہــا �ہ ــے کــہ اســی وجــہ ےس آپ کا کمپیوٹــر آہســتہ ہــو رہــا �ہ ــے،
ـر� ےس روک رہــا �ہ ــے۔ ا پ�ـ نـے اینـ ٹـی وائـ یـرس کــو غـ یـر فعــال کـ ن
کــی ویــب ســائٹ کــو روک رہــا �ہ ــے یــا آپ کــو کــی ایپلیکیشــن یــا پروگــرام کــو انســٹال کـ ن
ـر� ےس آپ
ّ
ـنگ� سـ ٹ
ا پ�ـ نـے آپ کــو غـ یـر ض�وری خطــرے یک طــرف دھکیــل د ی�ـ تـے ہـ یـں جــس یک وجــہ ےس کـ ئ
ـو� بھــی سـ ی ن
ـکیور� واقعــہ رونمــا ہــو ســکتا �ہ ــے۔ اگــر آپ ےک دفـ تـر ےک
کمپیوٹــر پــر مســائل برقــرار ر�ہ ـ تـے ہـ یـں تــو اینـ ٹـی وائـ یـرس کمپـ نـی ےس رابطــہ کـ ن
ـر� یک کوشــش کریــں ،اُن یک ویــب ســائٹ پــر جــا کــر مزیــد معلومــات حاصــل کریــں
یــا ا پ�ـ نـے اینـ ٹـی وائـ یـرس کــو کــی دورسے اینـ ٹـی وائـ یـرس ےس تبدیــل کــر لـ یـں۔
ایــک ےس زیــادہ اینـ ٹـی وائـ یـرس پروگرامــز ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر مـ یـں ایــک ہــی وقــت مـ یـں انســٹال نہـ یـں کریــں۔ اس طــرح کـ ن
ـر� ےس ان پروگرامــز مـ یـں آپــس مـ یـں تنــازع
ـکیور� بھــی کــم ہــو جـ ئ
�ش وع ہــو جـ ئ
ـا� گا اور شــاید آپ ےک کمپیوٹــر یک سـ ٹ
ـا�۔
ـیکھ�۔ ســائ�بحملہ آور ایــی متاثــرہ ویــب ســائٹس بنــا سـ ت
ـک� ہـ یـں جــو کــہ جعــی اینـ ٹـی وائـ یـرس کا
ا پ�ـ نـے اینـ ٹـی وایـ ئـرس ســافٹ ویـ ئـر ےک انتبــاہ کــو پہچاننــا سـ ی
ـک� ہـ یـں اور آپ کــو ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر کــو «ٹھیــک» کـ ن
ـے مــدد یک پیشــکش بھــی کرسـ ت
بالــکل اصــی انتبــاہ بھیــج سـ ت
ـر� ےک لـ ی ۓ
ـک� ہـ یـں۔ ان ویــب ســائٹس پــر موجــود
ـں کوکلــک کـ ن
لنکــس یــا بـ ٹ ن
ـر� ےس در حقیقــت آپ ےک کمپیوٹــر کــو نقصــان پہنــچ ســکتا �ہ ــے۔
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جان� ئ�
مزید ی

ٹ
ـیکیور� تعلیــم ےک نیــوز لیـ ٹـر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رسـ ئ
ٹ
ـیکیور� ےس مزیدآگاہــی ےک لـ ئـے اس
ـا� حاصــل کریــں اور SANSسـ
! OUCHےک ماہانــہ سـ
ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی مـ یـں) ـ

اردو ایڈیشن

ٹ
ئ ٹ
ٹ
ن
مــں خدمــات
ی
 Rewterzپاکســتان یک معــروف انفارمیشــن ســکیور� کمپــی �ہ ــے جــو پچھــے ســات ســالوں ےس آ� � ســکیور� ےک شــع�ب
ن
کمپــی ےک بــارے
رسانجــام دے رہــی �ہ ــے -
مــں مزیــد معلومــات ےک لــ ئے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہمــارے فیــس بــک پیــج
ی
ٹ
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئی�  @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:

ٹ
		
این� وائرس مصنوعات کا موازنہ:

http://www.av-test.org/en/

ئ
			
انجینی�نگ:
سوشل

http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#november2014

			
ای میل فشنگ حمےل:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013

م� ہیک ہوچکا ہوں ،اب؟		:
ی

http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#may2014
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