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انکرپشن
انکرپشن کیا ہ�ے؟

ـر� ہـ ئ
آپ شــاید لوگــوں کو”انکرپشــن “ یک اصطــاح اســتعمال کـ ت
ـن� اور
ـو� سـ ی
یــہ بھــی کــہ آپ کــو اُس ےک ذر ی�ــے ا پ�ـ نـے آپ کــو اور اپـ نـی معلومــات کــو یک�ــے
محفــوظ رکھنــا �ہ ــے۔ انکرپشــن کا تصــور مبھــم ہــو ســکتا �ہ ــے۔ اس ےک عــاوہ
ـر ےس محفــوظ نہـ یـں رکــھ سـ ت
یــہ کــہ انکرپشــن آپ کــو ہــر چـ ی ز
ـک� �ہ ــے ،اس یک
کچــھ حــدود ہـ یـں۔ اس نیــوز لیـ ٹـر مـ یـں ہــم ن� بہــت آســان طر ی�ـ قـے ےس کچــھ
ج�ــے کــہ انکرپشــن کیــا �ہ ــے ،آپ کــو اےس کیــوں
اصطالحــات بیــا ن یک ہـ یـں ی
ق
اســتعمال کــر نــا چا�ہ ـ یـے اور اُےس صحیــح طر ی�ــے ےس یک�ــے نافــذ کرنــا چا�ہ ـ یـے ۔

مہمان ٹ
ایڈی�

کرســٹوفر کــراؤیل ( )@CCrowMontance; +ChrisCrowleyواشـ ٹ ن
ـنگ�
ڈی یس مـ یـں مقیــم ایــک کنســلٹنٹ ہـ یـں۔ وہ  SANSانســٹیٹیوٹ مـ یـں
ٹ
ســیکیور� اور ایتھیــکل ہیکنــگ ()SEC575ےک لیــڈ
موبائــل ڈیوائیــس
ٹ
ہــں اور انســیڈینٹ رســپانس ٹیــم مینیجمنــٹ ()MGT535
انســر ٹک� ی
ےک مصنــف ہـ یـں۔

ج�ــے کــہ مــایل دســتاویزات ،تصاویــر ،ای۔ میــل یــا طــی معلومــات۔ اگــرآپ یک کـ ئ
آپ یک ڈیوائیــس مـ یـں بہــت ســاری اہــم معلومــات ہـ ت
ـو� ڈیوائیــس
ـو� ہـ یـں ی
ب
ـا� �ہ ــے تــو جــس کــی ےک بھــی ہاتــھ لگـ تـی �ہ ــے وہ آپ یک تمــام اہــم معلومــات تــک رسـ ئ
گــم یــا چــوری ہــو جـ ت
ـا� حاصــل کــر ســکتا �ہ ــے۔ اس ےک عــاوہ ہــو ســکتا �ہ ــے
کــہ آپ آن الئــن بہــت اہــم لـ ی ن
ـائ� حملــہ آور آپ یک آن الئــن رسگرمــی پــر نظــر رکھـ تـے ہـ یـں تــو
ج�ــے کــہ آن الئــن بینکنــگ یــا خریــداری۔ اگــر سـ ب
ـ� دیــن کریــں ی
وہ آپ یک تمــام معلومــات ُچــرا سـ ت
ـورت حــال مـ یـں حفاظــت فراہــم
ـک� ہـ یـں ی
ج�ــے کــہ آپ کا مــایل اکاؤنــٹ یــا کریــڈٹ کارڈ نمـ بـر۔ انکرپشــن آپ کــو ایــی صـ ِ
ـا� ہـ ئ
ـر� �ہ ــے اس بــات کــو یقیـ نـی بنـ ت
ـو� بھــی غـ یـر مجــاز شــخص آپ یک معلومــات تــک رسـ ئ
ـو� کــہ کـ ئ
کـ ت
ـا� یــا اُس مـ یـں تبدیــی نہـ یـں کــر ســے۔
ـو� بھــی اُےس پــڑھ ســکتا �ہ ــے یــا اُس تــک رسـ ئ
ـا� ہـ یـں۔ اس کا مطلــب �ہ ــے کــہ کـ ئ
ـ� ٹیکســٹ» کہـ ت
جــب معلومــات انکرپــٹ نہـ یـں ہـ ت
ـو� ہـ یـں تــو وہ «پلـ ی ن
ـا� حاصــل
کــر ســکتا �ہ ــے۔ انکرپشــن ان معلومــات کــو نــہ پــڑےھ جـ ن
ـا� وایل شــکل مـ یـں تبدیــل کــر دیـ تـی �ہ ــے �ج ــے «سایفرٹیکســٹ» کہـ تـے ہـ یـں۔ انکرپشــن پیچیــدہ ریاضیـ ت
ـا�
قوائــد اور ایــک منفــرد ‹یک› (چــا�) کا اســتعمال کــر ت� ہـ ئ
ـو� آپ یک معلومــات سایفرٹیکســٹ مـ یـں تبدیــل کــر دیـ تـی �ہ ــے۔ ‹یک› (چـ بـا�) آپ یک معلومــات کــو بنــد
ب
کـ ت
ت
ـر� �ہ ــے یــا کھولـ تـی �ہ ــے بالــکل اُیس طــرح جــس طــرح ایــک چـ بـا� دروازے کــو بنــد یــا کھــول ســک� �ہ ــے‹ -یک› یک ایــک عــام مثــال پــاس ورڈ �ہ ــے -جــن لوگــوں ےک
پــاس وہ پــاس ورڈ ہوتــا �ہ ــے رصف وہــی لــوگ آپ یک معلومــات کــو ڈیکرئپــٹ اور اس تــک رسـ ئ
ـا� حاصــل کرسـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اپـ نـی انکرپٹــڈ معلومــات کــو محفــوظ
رکھـ نـے ےک لــے آپ کــو اپـ نـی ‹یک› کــو محفــوظ کـ ن
ـر� یک �ض ورت �ہ ــے -عمومـاً انکرپشــن دو طــرح ےس کام کـ ت
(ج�ــے کــہ آپ ےک لیــپ
ـر� �ہ ــے یعـ نـی آپ ســاکت معلومــات ی
ی
ت
(ج�ــے کــہ آن الئــن معلومــات بھیجنــا) کــو انکرپــٹ کــر ســک� ہـ یـں۔
ٹــاپ یک معلومــات) اور متحــرک معلومــات ی

ساکت معلومات کو انکرپٹ کرنا

ســاکت معلومــات کــو انکرپــٹ کـ ن
ـر� کا بنیــادی مقصــد آپ یک معلومــات یک حفاظــت کرنــا �ہ ــے اس صــورت مـ یـں جــب آپ کا کمپیوٹــر یــا موبائــل ڈیوائیــس چــوری
ـا�15 -ســال پہــے یــہ مســئلہ نہـ یـں تھــا کیونکــہ زیــادہ تــر کمپیوٹــرز بــڑے اور بھــاری بھرکــم ڈیســک ٹــاپ آالت ہـ ت
یــا گــم ہــو جـ ئ
ـو� تــے جنہـ یـں کہـ یـں بھــی ےل
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انکرپشن
جانــا بہــت مشــکل کام ہوتــا تھــا۔ آج زیــادہ تــر لیــپ ٹاپــس کا وزن رصف
چنــد پاؤنــڈز �ہ ــے جــب کــہ موبائــل آالت کا وزن رصف چنــد اونــس �ہ ــے -یــہ
آالت بہــت زیــادہ طاقتــور ہـ ت
ـو� ہـ یـں اور بــڑی تعــداد مـ یـں معلومــات رکھـ تـے
ہـ یـں لیکــن یــہ بہــت آسـ ن
ـا� ےس گــم بھــی ہوسـ ت
ـک� ہـ یـں -اس ےک عــاوہ دورسے
ج�ــے کــہ USB, Flash Driveیــا  CD Romاہــم معلومــات
موبائــل میڈیــا ی
ن
رکــھ ت
ہــں -ان آالت پــر معلومــات کــو انکرپــٹ کــر � کا ایــک عــام
ســک� ی
طریقــہ Full Diskانکرپشــن (ایــف۔ ڈی۔ای) کہالتــا �ہ ــے -اس کا مطلــب �ہ ــے کــہ
ـر خــود بــہ خــود انکرپــٹ ہوجـ ت
سســٹم مـ یـں موجــود ہــر چـ ی ز
ـا� �ہ ــے اور آپ
کــو یــہ فیصلــہ نہـ یـں کــر نــا پڑتــا �ہ ــے کــہ کیــا انکرپــٹ کرنــا �ہ ــے اور کیــا نہـ یـں۔
آج کل زیــادہ تــر آپریٹنــگ سســٹم پہــے ےس موجــود Full Diskانکرپشــن ےک
ســاتھ آر�ہ ــے ہـ یـں -آپ کــو رصف اُےس فعــال کرنــا پڑتــا �ہ ــے ،مثــال ےک طــور پــر
ن
میــک  OS Xمـ یـں ‹فائــل والــٹ›( )FileVaultموجــود ہوتــا �ہ ــے جبکــہ ونــڈوز ےک
انکرپشن آپ یک معلومات کو محفوظ کر � کا ایک مضبوط
کچــھ ورژنــز مـ یـں ‹بــٹ الکــر›( )Bitlockerہوتــا �ہ ــے۔ اگــر آپ کا کمپیوٹــر Full
طریقہ ہ�ے لیکن یہ اتنا ہی مضبوط ہ�ے جتنا کہ آپ یک ‹یک›
Diskانکرپشــن یک حمایــت کرتــا �ہ ــے تــو ہمــارا پُــرزور مشــورہ �ہ ــے کــہ آپ اےس
(چا�)۔
فعــال کــر دیــں -اس ےک عــاوہ زیــادہ تــر موبائــل فونــز Full Diskانکرپشــن
ب
یک حمایــت کـ ت
ـر� ہـ یـں ا پ�ـ نـے ٹ
ان�نــل اســٹوریج آالت ےک لـ یـے مث ـا ً iOSجــو کــہ
آئیفــون اور ئآ� پیــڈ کا آپریٹنــگ سســٹم �ہ ــے ,ایــک بــار پــاس کــوڈ مقررہـ ن
ـو�
ےک بعــد خودبــہ خــود Full Diskانکرپشــن الگــو کــر دیتــا �ہ ــے -اس بــارے مـ یـں
جانـ نـے ےک لـ یـے کــہ آیــا آپ کا کمپیوٹــر یــا دفـ تـر کا موبائــل ڈیوائیــس Full Diskانکرپشــن یک حمایــت کــر تــا �ہ ــے ,آپ ا پ�ـ نـے ہیلــپ ڈیســک یــا سـ پـروائزر ےس رابطــہ کریــں-
ذا� کمپیوٹــرز ےک لــے آپ ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر ےک بنـ ن
ت
ـا� واےل کمپـ نـی ےس رابطــہ کریــں یــا آن الئــن دســتاویز کا جائــزہ لـ یـں۔
ی
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ـو� ہـ یـں تــو کـ ئ
ـو� ہـ یـں -اگــر وہ انکرپــٹ نہـ یـں ہـ ت
ـو� �ہ ــے تــو اُس وقــت بھــی غـ یـر محفــوظ ہـ ت
جــب معلومــات ایــک جگــہ ےس دورسی جگــہ منتقــل ہورہــی ہـ ت
ـو�
ـرا� کــر ســکتا �ہ ــے اور اُےس آن الئــن حاصــل کــر ســکتا �ہ ــے -اس لــے آپ کــو اس بــات کــو یقیـ نـی بنـ ن
ـا� یک �ض ورت �ہ ــے کــہ کـ ئ
بھــی اُس یک نگـ ن
ـو� بھــی اہــم آن الئــن
ی
ج�ــے ےک آن الئــن بینکنــگ  ،ای میــل بھیجنایہــاں تــک کــہ سوشــل میڈیــا ویــب ســائٹ تــک رسـ ئ
ـا� انکرپٹــڈ ہــو ۔ ســب ےس عــام آن الئــن انکرپشــن
مواصــات ی
کا طر ی�ـ قـے �HTTPSہ ــے ۔ ا س کا مطلــب �ہ ــے کــہ آپ ےک بــراؤزر اور ویــب ســائٹ ےک درمیــان تمــام ٹریفــک انکرپٹــڈ �ہ ــے ۔ آپ URLمـ یـں  //:httpsکــو تــاش کریــں ،
ـر ہوتــا ہــوا دیکھـ یـں ،یــہ تمــام عالمــات اس بــات یک نشــاندہی کـ ت
بــراؤزر مـ یـں ایــک الک کــو دیکھـ یـں یــا URLبــار کــو سـ ب ز
ـر� ہـ یـں کــہ مواصــات انکرپٹــڈ �ہ ــے
ہوســکتا �ہ ــے کــہ کہـ یـں آپ کــو یــہ تینــوں ی ز
چ�یــں ایــک ســاتھ نظــر آجائـ یـں ،اس کا انحصــار آپ ےک بــراؤزر اور ویــب ســائٹ پــر �ہ ــے  ،اس ےک عــاوہ یــہ کــہ آپ جــب
وا� فـ ئ
بھــی عوامــی ئ
ـا� ےس منســلک ہــو ں تــو اس بــات کا یقـ ی ن
ـ� کــر لـ یـں کــہ جــب بھــی ممکــن ہــو انکرپشــن کا اســتعمال کریــں  -آخــر مـ یـں یــہ کــہ ای۔ میــل
بھی�ج ـ تـے اور وصــول کـ ت
ـر� وقــت آپ اس بــات کا یقـ ی ن
ـ� کرلـ یـں کــہ آپ کا ای۔ میــل کالئنــٹ اس طــرح ترتیــب دیــا گیــا �ہ ــے کــہ آپ یک ای۔ میــل کــو انکرپٹــڈ چینــل
ـر� ہـ یـں اس ےک عــاوہ آپ یک ISPبھــی آپ ےک ای۔ میــل کالئنــٹ پــر انکرپشــن کــو فعــال کـ ن
پــر بھیــج ســکتا �ہ ــے زیــادہ تــر ای۔ میــل کالئنٹــس انکرپشــن فراہــم کـ ت
ـر�
مـ یـں مــدد فراہــم کرسـ ت
ـک� �ہ ــے ۔

اگست OUCH! ٢٠١۴
انکرپشن

طر� ق� ےس انکرپشن کا نفاذ کرنا
صحیح ی

اس بــات ےس قطــع نظرکــہ آپ کــس طــرح یک انکرپشــن اســتعمال کــر ر�ہ ــے ہـ یـں یــا یک�ــے اســتعمال کــر ر�ہ ــے ہـ یـں ،تقریب ـاً ہــر طــر ح یک انکرپشــن مـ یـں کچــھ
مشـ تـرکہ اقدامــات ہـ ت
ـو� ہـ یـں اُےس صحیــح ےس اســتعمال کــر ن� ےک لـ یـے۔
•آپ یک انکرپشــن اُتـ نـی ہــی مضبــوط �ہ ــے جتـ نـی آپ یک ‹یک› (چــا�) اگــر کـ ئ
ـو� آپ یک چـ بـا� کا انــدازہ لــگا لیتــا �ہ ــے یــا اُےس ُچــرا لیتــا �ہ ــے تــو وہ آپ یک
ب
معلومــات تــک رسـ ئ
ـا� حاصــل کرســکتا �ہ ــے -آپ کــو اپـ نـی چــا� یک حفاظــت کـ ن
ـر� �ہ ــے ۔
ب
•اگــر آپ اپـ نـی چـ بـا� ےک لــے پــاس کــوڈ یــا پــاس ورڈ کا اســتعمال کــر ر�ہ ــے ہـ یـں تــو اس بــات کا یقـ ی ن
ـ� کرلـ یـں کــہ وہ لمبــا اور محفــوظ پــاس ورڈ ہــو اور
ی
گ
اُےس گــم یــا بھــول مــت جائـ یـں۔ اگــر آپ اےس بھــول جـ ت
ـا� ہـ یـں تــو آپ اپـ نـی ہــی معلومــات ےس ہاتــھ دھــو بیٹھـ یـں �۔ آپ یک انکرپشــن اُتـ نـی ہــی مضبــوط
ـیکیور�  ،اگــر آپ ےک کمپیوٹــر تــک کــی ن� رسـ ئ
ٹ
ـائ� حملــہ آور آپ یک
�ہ ــے جتـ نـی آپ ےک کمپیوٹــر یک سـ
ـا� حاصــل کــر یل �ہ ــے یــا وہ متاثــر ہــو چــکا �ہ ــے تــو سـ ب
انکرپشــن کــو تــوڑ سـ ت
ـک� ہـ یـں اس لــے آپ اس بــات کا یقـ ی ن
ـ� کــر لـ یـں کہــی آپ کا کمپیوٹــر یــا موبائــل ڈیوائیــس محفــوظ �ہ ــے ۔
ی
•اگر آپ کو انکرپشن ےک مختلف طر��ق میرس ت
اپنائ� ۔
ہو� یہ� تو آپ سب ےس مضبوط ترین طریقہ ی
ی ّ

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
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۔

وسائل:

میک  OS Xفائل والٹ:
		
 iOSانکرپشن:

http://support.apple.com/kb/ht4790
http://support.apple.com/kb/ht4175

اینڈرائیڈانکرپشن:

http://www.androidauthority.com/how-to-encrypt-android-device-326700/

ونڈوزانکرپشن:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/protect-files-bitlocker-drive-encryption#1TC=windows-7

پا� ن� کمپیوٹر کو محفوظ کرناhttp://www.securingthehuman.org/ouch/2012#december2012 :
پاس ورڈ مینیجرز:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#october2013
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