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رینسم ویرئ کیا ہے؟

رینسم ویرئ
مہامن ایڈیٹر

رینســم ویــر ایــک خــاص قســم کا میلویــر ہــے جــو کــہ بہــت ہــی ف ّعــال طریقــے
ســے آج کل پــورے انٹرنیــٹ پــر پھیــل رہــا ہــے۔ یــہ میلویــر اپنــے شــکار کــو اس
لینــی زیلٹــر  NCR Corpمیــں اپنــی توجــہ صارفیــن کــے ITآپریشــنز کــی
حفاظــت پــر مرکــوز رکھتــے ہیــں اور SANSانســٹیٹیوٹ میــں میلویرئ ســے
کــی دســتاویزات اور دورسی فائلــز تبــاہ کرنــے کــی دھمکــی دیتــا ہــے -میلویــر ایــک
منٹنــے ســے متعلــق تعلیــم دیتــے ہیــں۔ لینــی ٹوئیٹــر پــر @lennyzeltser
ســافٹ ویــر ،ایــک کمپیوٹــر پروگــرام ہوتــا ہےجــو کــہ مــر اقدامــات اٹھانــے کــے
کــے ذریعــے موجــود ہوتــے ہیــں اور  zeltser.comپــر ســکیورٹی بــاگ
لیئــے اســتعامل ہوتــا ہــے -رینســم ویرئحاالنکــہ میلویــر کــی مختلــف اقســام میــں
لکھتــے ہیں-
ســےایک ہــے مگــر یــہ بہــت زیــادہ عــام ہــو گیــا ہــے کیونکــہ یــہ مجرمــان کــے لیئــے
بہــت زیــادہ منافــع بخــش ہــے۔ ایــک بــار رینســم ویــرآپ کــے کمپیوٹــر کــو متاثــر
کــر دے تــو وہ کچــھ فائلــز یــا مکمــل ہــارڈ ڈرائیــو کــو انکرپــٹ کــر دیتــا ہــے۔ پھــر آپ کا مکمــل سســٹم الک ہــو جاتــا ہــے یــا آپ اپنــی اہــم فائلــز جیســے کــہ دســتاویزات
یــا تصاویــر تــک رســائی حاصــل نہیــں کــر ســکتے ہیــں۔ پھــر یــہ میلویــر آپ کــو مطلــع کرتــا ہــے کــہ آپ کــی فائلــز کــو ڈیکرپــٹ کرنــے اور ان تــک دوبــارہ رســائی کا واحــد
راســتہ ســائرب مجــرم کــو تــاوان دینــا ہــے (اس لیئــے اس کا نــام رینســم ویــر ہــے)۔ زیــادہ تــر تــاوان کســی ڈیجیٹــل کرنســی کــی شــکل میــں دیئــے جاتــے ہیــں جیســے کــہ
ِبــٹ کوائــن۔ رینســم ویــر بھــی کئــی دورسی اقســام کــے میلویــر کــی طــرح پھیلتــا ہــے -مجرمــان کــے لیــۓ ســب ســے عــام طریقــہ اپنــے احــداف کــو متاثــرہ ای-میلــز
بھیجنــا ہــے -پھــر وہ آپ ســے دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے متاثــرہ ای-میــل اٹیچمنــٹ کھلواتــے ہیــں یــا متاثــرہ لنــک پــر کلــک کرواتــے ہیــں جــو کــہ آپ کــو اس حملــہ آور
کــی ویــب ســائٹ پــر لــے جاتــا ہــے-

کیا آپ کو تاوان دینا چاہیئے؟

یــہ ایــک مشــکل ســوال ہــے ،مســئلہ یــہ ہــے کــہ اس میلویــر ســے متاثــرہ لــوگ جــب تــک ان مجرمــان کــو پیســے دیتــے رہیــں گــے ان کــی اتنــی ہــی حوصلــہ افزائــی ہوتــی
رہــے گــی اور وہ مزیــد لوگــوں کــو متاثــر کرتــے رہیــں گــے۔ دورسی جانــب اپنــی فائلــز تــک دوبــارہ رســائی حاصــل کرنــے کــے لیئــے ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ کــے پــاس کوئــی
اور راســتہ نہیــں ہــو۔ آپ اس بــات ســے ہوشــیار رہیــں کــہ اس بــات کــی کوئــی ضامنــت نہیــں ہــے کــہ تــاوان دینــے کــے باوجــود آپ کــو اپنــی فائلــز واپــس مــل جائیــں گــی۔
یہــاں آپ مجرمــان ســے منــٹ رہــے ہیــں اس لیئــے ہــو ســکتا ہــے کــہ انھــوں نــے فائلــز ڈی کرپــٹ کــی ہــی نــہ ہــوں یــا وہ پیســے کــی ادائیگــی کــے بدلــے میــں اگــر آپ کــو
ڈیکرپشــن کا طریقــہ بتــا بھــی دیتــے ہیــں تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ اس عمــل کــے دوران کچــھ غلــط ہــو جــاۓ یــا آپ کا کمپیوٹــر دوبــارہ کســی میلویــر ســے متاثــر ہــو جــاۓ-

اپنی فائلز کو بیک اپ کریں

رینســم ویــر انفیکشــن ســے ریکــؤر کرنــے اور تــاوان نــہ دینــے کا ســب ســے بہرتیــن طریقــہ اپنــی فائلــز کــو بیــک اپ کــے ذریعــے ریکــؤر کرنــا ہــے -اس طــرح اگــر آپ
رینســم ویــر ســے متاثــر ہــو بھــی جاتــے ہیــں تــو آپ کــے پــاس فائلــز کــو ‹ری بِلــڈ› کــر کــے ریکــؤر کرنــے یــا اپنــے کمپیوٹــر کــو میلویــر ســے پــاک کرنــے کا طریقــہ موجــود
ہوتــا ہــے -آپ اس بــات کــو ذہــن نشــین کــر لیــں کــہ اگــر آپ کــے بیــک اپ تــک کســی متاثــرہ سســٹم کــو رســائی حاصــل ہوتــی ہــے تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ رینســم ویــر

اگست OUCH! ۲۰۱۶
رینســم و یــر
بیــک اپ فائلــز کــو ڈیلیــٹ یــا انکریپــٹ کــر دے -اس لیئــے رضوری ہــے کــہ آپ
فائلــز کــو کســی قابــل بھروســہ کالؤڈ رسوس کــے ذریعــے بیــک اپ کریــں یــا اپنــے
بیــک اپ کــو ایســی بیرونــی ڈرائیــوز پــر ذخیــرہ کریــں جــو آپ کــے سســٹم ســے
ہمیشــہ منســلک نہیــں ہوتــی ہــوں -مزیــد یــہ کــہ ایــک عــام غلطــی جــو کــہ لــوگ
بیــک اپ کــے ســاتھ کرتــے ہیــں وہ یــہ ہــے کــہ لــوگ بیــک اپــس کــو ٹیســٹ کیــۓ
بغیــر ســمجھتے ہیــں کــہ وہ فائلــز ریکــؤر کــر ســکتے ہیــں -آپ اس بــات کــو یقینــی
بنائیــں کــہ آپ بیــک اپــس کــو باقائدگــی ســے ٹیســٹ کرکــے دیکھتــے رہیــں کــہ
وہ صحیــح کام کــر رہــے ہیــں اور اس بــات کــی بھــی تصدیــق کــر لیــں کــہ رینســم
ویــر ســے متاثــر ہونــے کــی صــورت میــں آپ رضوری فائلــز کــو ریکــؤر کــر ســکتے
ہیــں -بیــک اپــس اہــم ہوتــے ہیــں کیونکــہ وہ آپ کــو حادثاتــی طــور پــر ڈیلیــٹ
ہوئــی ہوئــی فائلــز یــا ہــارڈ ڈرائیــو کریــش ہونــے کــی صــورت میــں آپ کــو اســے
ریکــؤر کرنــے میــں مــدد فراہــم کرتــے ہیــں-

مزید حفاظتی اقدامات

رینسم ویرئ ایک میلويرئ ہے جس سے اگر ایک بار کمپیوٹر متاثر ہو
جاۓ تو وہ ا ُس میں موجود متام فائلز کو انکریپٹ کر دیتا ہے جس
سے آپ کی ا ُن فائلز تک رسائی ختم ہو جاتی ہے-

آپ اپنــے آپ کــو رینســم ویــر انفیکشــن ســے اســی طــرح بچــا ســکتے ہیــں جــس
طــرح کســی بھــی دورسے میلویــر ســے تاکــہ وہ آپ پــر اثرانــداز نــہ ہــو -آپ اس
کــی رشوعــات اس بــات کــی یقیــن دہانــی ســے کــر ســکتے ہیــں کــہ آپ کــے پــاس
کســی قابــل بھروســہ وینــڈر کا اپڈیٹــڈ اینٹــی وائــرس ســافٹ ویــر ہــے -اس طــرح
کــے ٹ ُولــز جــو کــہ اینٹــی میلویــر ســافٹ ویــر بھــی کہالتــے ہیــں ،خــاص طــور پــر میلویــر کــی تشــخیص اور اســے روکنــے کــے لیئــے بنــاۓ جاتــے ہیــں -تاہــم اینٹــی وائــرس
متــام ُمــر پروگرامــز کــو روک یــا ا ُس کا ُمک ّمــل صفایــا نہیــں کــر ســکتا ہــے -ســائرب مجرمــان ُمسلســل ِجـ ّدت ال رہــے ہیــں اور ایســے نــۓ اور زیــادہ پیچیــدہ میلویــر تخلیــق
کــر رہــے ہیــں جــو کســی بھــی طــرح کــی تشــخیص ســے بــچ ســکتے ہیــں -اس کــی وجــہ ســے اینٹــی وائــرس وینــڈرز کــو ُمسلســل اپنــی مصنوعــات کــو میلویــر کــی تشــخیص
کــے لیئــے نئــی صالحیــات ســے لیــس کرنــا پڑتــا ہــے -یــہ کئــی طــرح ســے اســلحے کــی دوڑ بــن گئــی ہــے جہــاں دونــوں فریقیــن ایــک دورسے کــو نیچــا دکھانــے کــی
کوشــش کــر رہــی ہوتــی ہیــں -بــد قســمتی ســے بُــرے لــوگ اکــر ایــک قــدم آگــے ہــی ہوتــے ہیــں جــس کــی وجــہ ســے آپ کــے لیئــے رضوری ہــے کــہ آپ اپنــی فائلــز کا
بیــک اپ لیــں اور ُمندرجــہ ذیــل اضافــی اقدامــات کــو اپنــا کــر اپنــی حفاظــت کریــں-
•ســائرب مجرمــان اکــر آپ کــے ســافٹ ویــر میــں موجــود کمزوریــوں کا فائــدہ اٹھاتــے ہــوۓ کمپیوٹــرز یــا آالت کــو متاثــر کــر دیتــے ہیــں -آپ
کا ســافٹ ویــر جتنــا حالیــہ ہــوگا اتنــی ہــی کــم معــروف کمزوریــاں آپ کــے سســٹم میــں ہــوں گــی اور ســائرب مجرمــان کــے لیئــے انھیــں متاثــر
کرنــا اتنــا ہــی مشــکل ہــوگا -اس لیئــے آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے آپریٹنــگ سســٹمز ،ایپلیکیشــنز اور آالت میــں خــودکار اپڈیٹــس
انســٹال کرنــے کــی خصوصیــت کــو فعــال کــر دیــا ہــے-
•کمپیوٹــرز میــں آپ ایــک اســٹینڈرڈ اکاؤنــٹ کا اســتمعال کریــں جــس میــں محــدود اختیــارات ہــوں نــہ کــہ زیــادہ اختیــارات والــے اکاؤنٹــس جیســے کــہ
«ایڈمنســٹریٹر» یــا « ُروٹ» -یــہ قــدم کئــی اقســام کــے میلویــر کــو خ ـ ُود بخ ـ ُود انســٹال ہونــے ســے بچانــے کــے لیئــے اضافــی تح ّفــظ فراہــم کرتــا ہــے-
•ســائرب ُمجرمــان اکــر لوگــوں کــو دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے میلویــر انســٹال کــروا دیتــے ہیــں -مثــال کــے طــور پــر وہ آپ کــو ایســی ای میــل بھیــج ســکتے ہیــں
جــو کــہ دیکھنــے میــں بالــکل صحیــح لگتــی ہــو اور اس میــں ایــک اٹیچمنــٹ یــا لنــک ہــو اور بظاھــر ایســا لگتــا ہــو کــہ یــہ ای میــل آپ کــے بینــک یــا کســی

اگست OUCH! ۲۰۱۶
رینســم و یــر
دوســت کــی جانــب ســے آئــی ہــو -تاہــم اگــر آپ وہ اٹیچمنــٹ کھولیــں یــا ا ُس لنــک پــر کلــک کریــں تــو آپ کســی ُمــر کــوڈ کــو ف ّعــال کــر دیــں گــے جــو کــہ
آپ کــے سســٹم میــں میلویــر انســٹال کــر دے گا -اگــر کوئــی ای میــل پیغــام آپ کــو ُعجلــت کا احســاس دال رہــا ہــوُ ،مبہــم ہــو ،صحیــح نہیــں لــگ رہــا ہــو یــا اگــر
ا ُس میــں کمــزور گرامئــر کا اســتمعال ہــوا ہــو ،تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ یــہ ایــک حملــہ ہــو -آپ ہمیشــہ مشــکوک رہیــں کیونکــہ اکــر اپنــی عقــل ســلیم کا اســتعامل
ہــی ســب ســے بہرتیــن دفــاع ہوتــا ہــے-
آپ کئــی طریقــوں ســے رینســم ویــر ســے بــچ ســکتے ہیــں جیســے کــہ ای میــل اٹیچمنٹــس کھولنــے یــا کســی لنــک پــر کلــک کرنــے ســے پہلــے انتہائــی
محتــاط رہنــا ،اس بــات کــو یقینــی بنانــا کــہ آپ کــے پــاس اپڈیٹــڈ اینٹــی وائــرس ســافٹ ویــر موجــود ہــے اور اس بــات کــی بھــی تصدیــق کرنــا کــہ آپ
کــی فائلــز باقاعدگــی ســے بیــک اپ ہــو رہــی ہیــں اور وقــت پڑنــے پــر ری-اســٹور ہــو جائیــں-

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 ( securingthehuman.sans.org/ouch/archivesانگریــزی میــں) ـ

اردو ایڈیشن

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
رسانجــام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے

http://www.rewterz.com

کا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج

 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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