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جائزہ

 WannaCryسے ہمیں کیا سبق مال

حـ�ال ہـ�ی میـ�ں آپ نـ�ے ایـ�ک سـ�ائرب حملـ�ے “ ”WannaCryکــے بــارے میــں خــروں

میـ�ں کافـ�ی سـ�نا ہـ�و گا ”WannaCry“ -نــے  ٢الکــھ ســے زائــد کمپیوٹــرز کــو متاثــر
کیــا ہــے جــس کــی وجــہ ســے کئــی تنظیمــوں ،جــن میــں بریطانیــہ کــے ہســپتال
بھــی شــامل ہیــں ،کــو اپنــی معلومــات ســے محــر ُوم ہونــا پــڑا ہــے -اس حملــے کــو
اتنــی تو ّجــہ ملنــے کــی کئــی وجوہــات ہیــں -پہلــی بــات یــہ کــہ یــہ میلویــر وِنــڈوز
کمپیوٹــرز میــں موجــود ایــک معــروف کمــزوری کــے ذریعــے ایــک کمپیوٹــر ســے

مہامن ایڈیٹر

جوہینــس اُلـ ِـرچ  SANSٹیکنالوجــی انســٹیٹیوٹ میــں تحقیــق کــے
ڈاکـ ٹـر
ِ
ٹ
ڈیــن اور  DShield.orgکــے بانــی ہیــں -وہ  SANSان�نـ یـرٹ اســٹورم
ٹ
ســین� کــے بھــی ذمــہ دار ہیــں جــو کــہ موجــودہ ســائرب ســکیورٹی
خطــرات کــی نگرانــی کرتــا ہــے -وہ ویــب ایپلیکیشــن ســکیورٹی
( ،)DEV522اِنٹــ ُروژن ڈیٹیکشــن ( )SEC503اور ) IPv6 (SEC546کــے
کورســز پڑھاتــے ہیــں-

دورسے کمپیوٹــر میــں پھیلتــا ہــے -دورسی بــات یــہ ہــے کــہ یــہ حملــہ ایــک طــرح
کا میلویــر ہــے جــو کــہ «رینســمویرئ» کہالتــا ہــے جــس کا مطلــب ہــے کــہ ایــک بــار اگــر یــہ آپ کــے کمپیوٹــر کــو متاثــر کــر دیتــا ہــے تــو اس میــں موجــود متــام فائلــز انکرپــٹ
ہــو جاتــی ہیــں جــس کــی وجــہ ســے آپ اپنــی متــام معلومــات ســے دُور ہــو جاتــے ہیــں -اپنــی معلومــات کــو ریکــؤر کرنــے کا واحــد طریقــہ بیــک اپــس کــے ذریعــے ہــے ورنــہ
دورسی صــورت میــں آپ کــو حملــہ آور کــو اپنــی معلومــات کــو ڈیکرپــٹ کرنــے کــے لیــۓ  ٣٠٠ڈالــر کا تــاوان دینــا پــڑے گا -تیــری اور ســب ســے اہــم بــات یــہ ہــے کــہ
یـ�ہ حملـ�ہ کبھـ�ی ہونـ�ا ہـ�ی نہیـ�ں چاہیـ�ۓ تھـ�ا ”WannaCry“ -وِنــڈوز کمپیوٹــرز میــں جــس کمــزوری کا فائــدہ ا ُٹھــا کــر حملــہ کــر رہــا تھــا ا ُس کــے بــارے میــں مائیکروســافٹ
کــو اچھــی طــرح ســے علــم تھــا اور ا ُس نــے چنــد مہینــوں پہلــے ہــی اس کا پیــچ بھــی جــاری کیــا تھــا -لیکــن کئــی تنظیمــوں نــے اس پیــچ کــو انســٹال نہیــں کیــا یــا وہ وِنــڈوز
ایکــس پــی جیســے آپریٹنــگ سســٹمز اســتمعال کــر رہــے تھــے جــو کــہ بہــت پُرانــے ہــو چکــے ہیــں اور ا ُن کا کوئــی پیــچ اب موجــود بھــی نہیــں ہــے -آپ مندرجــہ ذیــل تیــن
آســان اقدامــات ا ُٹھــا کــر WannaCryجیســے میلویــر ســے اپنــے آپ کــو ہمیشــہ بچــا ســکتے ہیــں-

پیچنگ

ســب ســے پہلــی اور اہــم بــات یــہ ہــے کــہ آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ آپ کــے متــام کمپیوٹــرز ،موبائــل آالت ،ایپلیکیشــنز اور انٹرنیــٹ ســے ُمنســلک ہونــے

والــے کســی بھــی آلــہ میــں ســافٹ ویــر کا جدیــد تریــن ورژن انســٹال ہــوا ہــو -ســائرب مجرمــان ہمیشــہ آپ کــے آالت کــے ســافٹ ویــر میــں نئــی کمزوریــوں کــی تــاش میــں
ہوتــے ہیــں -آپ کــے زیراســتمعال آالت میــں جــب بھــی ا ُنہیــں کمزوریــاں نظــر آتــی ہیــں تــو وہ خــاص پروگرامــز کــے ذریعــے ا ُن کــو ہیــک کــر لیتــے ہیــں -دریــں اثنــاء وہ
تنظیمیــں جــو آپ کــے آالت کــے لیــۓ ســافٹ ویــر تخلیــق کرتــی ہیــں ،وہ ان کمزوریــوں کــو درســت کرنــے کــے لیئــے کافــی محنــت کــے بعــد اپڈیٹــس جــاری کرتــی ہیــں -آپ
اس بــات کــو یقینــی بنــا کــر کــہ آپ کــے کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت میــں یــہ اپڈیٹــس انســٹال ہیــں ،کســی کــے لیئــے بھــی اس کا ہیــک کرنــا کافــی مشــکل بنــا دیتــے ہیــں -یہــی
بــات  WannaCryکــے پھیــاؤ ســے متعلــق کافــی پریشــان کُــن ہــے -اس حملــے ســے بچــاؤ کــے لیئــے مائیکروســافٹ نــے دو مہینــے پہلــے ہــی اپڈیٹــس جــاری کــی تھیــں -اگــر
تنظیمــوں نــے اپنــے کمپیوٹــرز کــو اپڈیــٹ رکھــا ہوتــا تــو یــہ حملــہ کبھــی بھــی کامیــاب نہیــں ہوتــا -اس بــات کــو یقینــی بنانــے کــے لیئــے کــہ آپ کــے آالت میــں تــازہ تریــن

جون OUCH! ٢٠١۷
 Wa nna C ryســے ہمیــں کیــا ســبق مــا
اپڈیٹــس موجــود ہیــں ،آپ جــب بھــی ُممکــن ہــو ا ُن میــں خــودکار اپڈیٹــس کــو ف ّعــال
کــر دیــں -یــہ اصــول نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ہونــے والــی تقریب ـاً ہــر ٹیکنالوجــی
پــر الگــو ہوتــا ہــے ،نــہ رصف کمپیوٹــرز یــا موبائــل آالت پــر بلکــہ انٹرنیــٹ ســے
ُمنســلک ٹــی وی ،گھــر کــے راؤٹــرز ،گیمنــگ کنســولز یــا ایــک دن شــاید آپ کــی
گاڑی بھــی اس میــں شــامل ہــو -اگــر آپ کــے آپریٹنــگ سســٹمز یــا آالت اتنــے پُرانــے
ہــو گئــے ہیــں کــہ ا ُن میــں ســکیورٹی اپڈیٹــس کــی حــات باقــی نہیــں رہــی ،جیســے
کــہ وِنــڈوز ایکــس پــی میــں ،تــو آپ ا ُنہیــں اس نئــے آپریٹنــگ سســٹم یــا آلــہ ســے
تبدیــل کــر دیــں جــس میــں ســکیورٹی اپڈیٹــس کــی حامیــت ہــو-

بیک اپس

کُچــھ صورتــوں میــں جیســے کــہ رینســمویرئ جیســے ســائرب حملــوں میــں اپڈیٹــڈ
سســٹمز بھــی متاثــر ہــو ســکتے ہیــں -اپنــے آپ کــو محفــوظ رکھنــے کا ایــک اور
طریقــہ اپنــی معلومــات کا بیــک اپ لینــا ہــے -بیــک اپــس آپ کــی معلومــات کــی
ایســی نقــل ہوتــے ہیــں جــو کــہ کمپیوٹــر یــا موبائــل آالت کــے عــاوہ کســی دورسی

اپنے آپ کو  WannaCryجیسے حملوں سے بچانے کے لیئے تین
آسان اقدامات ا ُٹھایں؛ اپنے کمپیوٹرز کو اپڈیٹ رکھیں ،فشنگ
حملوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے سسٹمز کا بیک اپ لیتے رہیں-

جگــہ پــر ذخیــرہ ہوتــے ہیــں -جــب آپ قیمتــی معلومــات کھــو دیتــے ہیــں تــو آپ
ا ُنہیــں بیــک اپــس کــے ذریعــے بازیــاب کــروا ســکتے ہیــں -بــد قســمتی ســے لوگــوں
کــی اکرثیــت باقاعدگــی ســے بیــک اپ نہیــں لیتــی ہــے ،حاالنکــہ یــہ بہــت آســان اور
سســتا طریقــہ ہــے -اپنــی معلومــات کا بیــک اپ لینــے کــے دو طریقــے ہیــں :فزیــکل میڈیــا یــا کالؤڈ پــر ُمنحــر اســٹوریج -دونــوں طریقــوں میــں کُچــھ فائــدے اور نقصانــات
ہیــں -اگــر آپ کســی ایــک طریقــہ کار کــے اســتمعال ســے متعلــق بــے یقینــی کا شــکار ہیــں تــو آپ دونــوں طریقــوں کا ایــک ســاتھ اســتعامل کــر ســکتے ہیــں-
فزیــکل میڈیــا وہ آالت ہوتــے ہیــں جــن پــر آپ کــو اختیــار حاصــل ہوتــا ہــے جیســے کــہ یوایــس بــی ڈرائیــوز یــا آپ کــے گھــر یــا دفــر میــں نیــٹ ورک ســے ُمنســلک ڈرائیــوز-
اپنــی ذاتــی فزیــکل میڈیــا اســتعامل کرنــے کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ آپ اس کــے ذریعــے بــڑی مقــدار میــں معلومــات کــو بہــت تیــزی کــے ســاتھ بیــک اپ اور ریکــؤر کــر ســکتے
ہیــں -اس طریقــہ کار میــں نقصــان یــہ ہــے کــہ اگــر رینســمویرئ جیســے میلویــر ســے آپ متاثــر ہــو جائیــں تــو ُممکــن ہــے کــہ یــہ آپ کــے بیــک اپــس کــو بھــی متاثــر کــر
دے -اگــر آپ بیــک اپــس کــے لیئــے فزیــکل میڈیــا کا اســتعامل کــر رہــے ہیــں تــو آپ کــو بیــک اپ کــی نقــل کــو کســی دورسی محفــوظ جگــہ پــر ذخیــرہ کرنــا چاہیــۓ -آپ
اس بــات کــی یقیــن دہانــی کــر لیــں کــہ جــس بیــک اپ کــو آپ ذخیــرہ کــر رہــے ہیــں ا ُس پــر باقاعــدہ عنــوان لکھــا ہــوا ہــے -کالؤڈ پــر ُمنحــر سولیوشــنز ،آن الئــن رسوســز
ہوتــی ہیــں جــو آپ کــی فائلــز کا بیــک اپ اور ا ُنہیــں ذخیــرہ انٹرنیــٹ پــر کرتــی ہیــں -عــام طــور پــر آپ اپنــے کمپیوٹــر میــں ایــک پروگــرام انســٹال کرتــے ہیــں جــو ان ســب
چیــزوں کا خیــال رکھتــا ہــے -کالؤڈ سولیوشــنز کا فائــدہ یــہ ہــے کــہ یــہ بہــت آســان ہوتــے ہیــں -اس کــے عــاوہ یــہ کــہ اگــر آپ رینســمویرئ ســے متاثــر ہــو بھــی جاتــے ہیــں
تــو عمومـاً اس ســے آپ کــے کالؤڈ پــر موجــود بیــک اپــس پــر بالــکل بھــی فــرق نہیــں پڑتــا -نُقصــان یــہ ہــے کــہ زیــادہ مقــدار میــں معلومــات کا بیــک اپ لینــے یــا ا ُســے ریکــؤر
کرنــے میــں کافــی زیــادہ وقــت لــگ ســکتا ہــے -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ نــے کالؤڈ بیــک اپــس کــی پرائیویســی اور ســکیورٹی پــر تحقیــق کــر لــی ہــے کــہ آیــا
بیــک اپ رسوس پرووائیــڈر کــے پــاس مضبـ ُوط ســکیورٹی اقدامــات جیســے کــہ معلومــات کــو انکریپــٹ کرنــا اور مضبــوط اوتھنٹیکیشــن موجــود ہــے؟

جون OUCH! ٢٠١۷
 Wa nna C ryســے ہمیــں کیــا ســبق مــا

فشنگ

آخــری بــات یــہ کــہ بُــرے لــوگ ہمیشــہ اپنــے حملــے کــے طریقــہ کار کــو تبدیــل کرتــے رہتــے ہیــں -ســائرب مجرمــان اکــر اپنــے اہــدف پــر حملــہ کرنــے اور انہیــں متاثــر کــے
لیئــے ایــک طریقــہ اســتمعال کرتــے ہیــں جــو کــہ فشــنگ کہالتــا ہــے -فشــنگ میــں ســائرب مجرمــان آپ کــو ای میــل کــے ذریعــے جھانســا دے کــر اٹیچمنــٹ کُھلواتــے ہیــں یــا
کســی ُمــر ویــب ســائٹ کــے لنــک پــر جانــے کا کہتــے ہیــں -اگــر آپ ان دونــوں میــں ســے کچــھ بھــی کرتــے ہیــں تــو آپ کا کمپیوٹــر متاثــر ہــو ســکتا ہــے WannaCry -نــے
حاالنکــہ یــہ طریقــہ اســتمعال نہیــں کیــا تھــا لیکــن عــام طــور پــر یــہ دورسی اقســام کــے حملــوں میــں اســتمعال ہوتــا ہــے جــس میــں رینســمویرئ کــی اقســام بھــی شــامل ہیــں-
مزیــد یــہ کــہ جــن ســائرب مجرمــان نــے  WannaCryتخلیــق کیــا ہــے ،وہ الزمـاً آنــے والــے مہینــوں میــں حملــے کــے اس طریقــے کــو اپڈیــٹ کریــں گــے اور نئــی تکنیــک جیســے
کــہ فشــنگ کــے ذریعــے مزیــد کمپیوٹــرز کــو متاثــر کریــں گــے -ای میــل کــے ذریعــے ہونــے والــے حملــوں ســے بچنــے کا ســب ســے آســان طریقــہ اپنــے عــام فہــم کا اســتمعال
کرنــا ہــے -اگــر کوئــی ای میــل یــا پیغــام عجیــب لــگ رہــا ہــو ،مشــکوک لــگ رہــا ہــو یــا ا ُس کا ســچ ہونــا محــال ہــو تــو اس بــات کا قــوی امــکان ہــے کــہ یــہ ایــک حملــہ ہــو-

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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