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انکرپشن کیا ہے؟

انکرپشن

آپ نـ�ے ش�اـید “انکرپشـ�ن”کی اصطــاح ســنی ہــو اور یــہ بھــی کــہ ا ُس کــے ذریعــے
آپ اپنــی معلومــات کــی کــس طــرح حفاظــت کرســکتے ہیــں تاہــم انکرپشــن ُمبہــم
بھــی ہــو ســکتی ہیــں اس لیئــے آپ کــو اس کــی حــدود کــو ســمجھنا چاہیئــے -اس
شُ ــارے میــں ہــم آپ کــو آســان الفــاظ میــں انکرپشــن کــے بــارے میــں بتائیــں
گــے کــہ یــہ کیــا ہــے اور کــس طــرح ســے آپ کــی حفاظــت کــر ســکتی ہــے اور
اســے صحیــح طریقــے ســے کیســے الگُــو کرنــا چاہیئــے-

مہامن ایڈیٹر

فرانسیســکا باســکو ( )@franciboscoایــک محقــق اور پراجیکــٹ
آفیــر ہیــں جــو کــہ ســائرب جرائــم اور ســائرب ســکیورٹی اور
ٹیکنالوجــی کــے غلــط اســتعامل ســے متعلــق منصوبــوں کــی دیکــھ
بھــال کرتــی ہیــں -وہ اقــوام متحــدہ برائــے عالقائــی جرائــم اور
انصــاف کــی تحقیــق کــے انســٹیٹیوٹ میــں کام کرتــی ہیــں اور
“ٹی��ک این��ڈ الء س�یـنٹر” کــی رشیــک بانــی ہیــں۔

حســاس معلومــات ہوتــی ہیــں ،جیســے
آپ کےآلــہ میــں کافــی بــڑی تعــداد میــں ّ
حســاس معلومــات تــک وہ شــخص رســائی حاصــل کــر
کــہ ذاتــی تصاویــر اور ای-میلــز -اگــر آپ کا کوئــی ایــک آلــہ گُــم یــا چــوری ہــو جائــے تــو ا ُس میــں موجــود متــام ّ
حســاس ٹرانزیکشــنز بھــی کــر ســکتے ہیــں جیســے کــہ بینکنــگ یــا خریــداری -اگــر
ســکتا ہــے جــس کــے پــاس وہ آلــہ موجــود ہــے -مزیــد یــہ کــہ آپ آن الئــن کُچــھ ّ
کوئــی آپ کــی اِن َسگرمیــوں پــر نظــر رکھتــا ہــے تــو وہ آپ کــی معلومــات کــو ُچــرا بھــی ســکتا ہــے جیســے کــہ آپ کــے مالــی اکاؤنــٹ یــا کریــڈٹ کارڈ کــے منــرز-
انکرپشــن آپ کــو اِن حــاالت میــں تحفــظ فراہــم کرتــا ہــے اِس بــات کــو یقینــی بناتــے ہوئــے کــہ غیرمجــاز لــوگ آپ کــی معلومــات تــک رســائی یــا ا ُس میــں ردّو بــدل
نہیــں کــر ســکتے ہیــں-
انکرپشــن ہــزاروں ســالوں ســے موجــود ہــے -آج کــی انکرپشــن پہلــے ســے کہیــں زیــادہ پیچیــدہ ہــے لیکــن اس کا مقصــد وہــی ہــے یعنــی خُفیــہ پیغــام کــی ایــک جگــہ
ســے دورسی جگــہ اِس طــرح ترســیل کــہ رصف اِس پیغــام کــو پڑھنــے کــے مجــاز لــوگ ہــی اس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں -جــب معلومــات اِنکرپٹــڈ نہیــں
ہوتــی ہیــں تــو وہ «پلیــن ٹیکســٹ» کہالتــی ہیــں -اِس کا مطلــب ہــے کــہ کوئــی بھــی ا ُســے بــا آســانی پــڑھ ســکتا ہــے یــا ا ُس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتا ہــے -انکرپشــن
ا ُن معلومــات کــو نــہ پڑھــے جانــے والــے فارمیــٹ میــں تبدیــل کــر دیتــی ہــے جــو کــہ «ســائفر ٹیکســٹ» کہالتــا ہــے -آج کــی انکرپشــن پیچیــدہ ریاضــی آپریشــنز اور
ُمنفــرد چابــی (کــی) کــے ذریعــے آپ کــی معلومــات کــو ســائفر ٹیکســٹ میــں تبدیــل کردیتــی ہــے -یــہ وہ چابــی ہوتــی ہــے جــس کــے ذریعــے آپ اپنــی معلومــات کــو
بنــد یــا کھــول ســکتے ہیــں -کئــی ُصورتــوں میــں یــہ چابــی آپ کا پــاس ورڈ یــا پــاس کــوڈ ہوتــی ہــے-

آپ کیا اِنکرپٹ کر سکتے ہیں؟

عمومـاً دو طــرح کــی معلومــات اِنکرپــٹ کــی جاتــی ہیــں ،ایــک وہ معلومــات جــو ســاکن ہــوں ( جیســے کــہ آپ کــے موبائــل میــں ذخیــرہ کــی ہوئــی معلومــات) اور
دورسی وہ جــو کــہ ُمتحـ ّرک ہــوں (جیســے کــہ ای-میــل وصــول کرنــا یــا کســی دوســت کــو پیغــام بھیجنــا)-

اگــر آپ کا کمپیوٹــر یــا آلــہ چــوری ہوجاتــا ہــے تــو اس ُصــورت میــں ُمتحـ ّرک معلومــات کــو اِنکرپــٹ کرنــا بہــت رضوری ہوجاتــا ہــے -آج کل کــے آالت بہــت طاقتــور
ہیــں اور ا ُن میــں بہــت زیــادہ معلومــات موجــود ہوتــی ہیــں -لیکــن ا ُن کــے بــا آســانی کھــو جانــے کا خدشــہ بھــی ہوتــا ہــے -مزیــد یــہ کــہ کُچــھ اقســام کــے موبائــل

ج ُون OUCH! ۲۰۱۶
ا نکر پشــن
حســاس معلومــات بھــی رکــھ ســکتے ہیــں جیســے کــہ یو-ایس-بــی فلیــش
میڈیــاّ ،
ِ
ڈرائیــوز یــا بیرونــی ہــارڈ ڈرائیــوز -فُــل ڈســک انکرپشــن (ایــف-ڈی-ای) ایــک
بہــت وســیع پیامنــے پــر اســتعامل ہونــے والــی انکرپشــن ہــے جــو کــہ آپ کــے
سســٹم کــی ُمکمــل ڈرائیــو کــو اِنکرپــٹ کــر دیتــی ہــے -اس کا مطلــب ہــے کــہ اس
سســٹم پــر موجــود ہــر چیــز خــودکار طــور پــر آپ کــے لیــۓ اِنکرپــٹ ہوجائیگــی
اور آپ کــو اِس بــات کا فیصلــہ نہیــں کرنــا پــڑے گا کــہ آپ کــو کیــا اِنکرپــٹ
کرنــا ہــے اور کیــا نہیــں -آج زیــادہ تــر کمپیوٹــرز ایــف-ڈی-ای کــے ســاتھ آتــے
ہیــں۔ لیکــن آپ کــو ا ُســے خــود ف ّعــال کرنــا پڑتــا ہــے -میــک کمپیوٹــرز میــں
یــہ «فائــل والــٹ» کہالتــا ہــے جبکــہ ونــڈوز کمپیوٹــرز میــں ورژن کــے حســاب
ســے آپ ‹ ِبــٹ الکــر› یــا ‹ڈیوائــس انکرپشــن› اســتعامل کــر ســکتے ہیــں -زیــادہ
تــر موبائــل آالت ایــف-ڈی-ای ســپورٹ فراہــم کرتــے ہیــں -آئــی پیــڈز اور آئــی
فونــز میــں ایــک دفعــہ پــاس کــوڈ لگنــے کــے بعــد آئی-او-ایــس خ ـ ُودکار طــور
پــر ایــف-ڈی-ای ف ّعــال کــر دیتــا ہــے -اینڈروائــڈ ( 6.0مــارش میلــو) اور ا ُس کــے
بعــد والــے ورژنــز میــں گ ـ ُوگل نــے خ ـ ُودکار طــور پــر ایــف-ڈی-ای کــو پہلــے
ســے ہــی ف ّعــال کرنــے کــو الزمــی قــرار دے دیــا ہــے ،اگــر وہ ہارڈویــر کــے کــم
ا َز کــم معیارپــر پــورا ا ُترتــا ہــے تــو-

انکرپشن اپنی معلومات کی حفاظت کا بہت ہی طاقتور
طریقہ ہے لیکن یہ ا ُتنا ہی مضبوط ہے جتنی مضبوط آپ کی
چابی-

معل ُومــات ایــک جگــہ ســے دورسی جگــہ منتقــل ہوتــے وقــت بھــی غیــر محفــوظ
ہوتــی ہیــں۔ اگــر معلومــات اِنکرپٹــڈ نہیــں ہیــں تــو انہیــں کوئــی بھــی دیکــھ ســکتا ہــے ،ا ُن میــں تبدیلــی کرســکتا ہــے اورا ُنہیــں آن-الئــن ُچــرا بھــی ســکتا ہــے -اس
حســاس آن-الئــن ٹرانزیکشــنز اور مواصــات اِنکرپٹــڈ ہیــں -ایــک عــام آن الئــن انکرپشــن کــی قســم HTTPS
لیــۓ آپ کــو اس بــات کــو یقینــی بنانــا ہــے کــہ آپ کــی ّ
ہــے -اس کا مطلــب ہــے کــہ آپ کــے بــراؤزر اور ویــب ســائٹ کــے درمیــان متــام مواصــات اِنکرپٹــڈ ہــے -اِس کــی توثیــق کرنــے کــے لیــۓ آپ یو-آر-ایــل میــں https://
کــو دیکھیــں ،اپنــے بــراؤزر میــں تالــے کــے آئیکــن کــو تــاش کریــں یــا ِپھــر اپنــے یو-آر-ایــل کــے خانــے کــے ســبز رنــگ کــے ہونــے کا انتظــار کریــں -ایــک اور مثــال
ای-میــل بھیجنــے اور وصــول کرنــے کــی ہــے -زیــادہ تــر ای-میــل کالئنٹــس میــں اِنکرپشــن کــی صالحیــات موجــود ہوتــی ہیــں جنہیــں شــاید آپکــو ف ّعــال کرنــا پــڑے-
تیــری مثــال دو لوگــوں کــے درمیــان چیــٹ کــے دوران ُمتحـ ّرک معلومــات کــی ہــے جیســے کــہ  iMessage, Wickr, Signal, WhatsAppیــا  -Telegramاِس طــرح کــی
ایپلیکیشــنز میــں ‹اینــڈ ٹـ ُو اینــڈ› اِنکرپشــن کا اســتعامل ہوتــا ہــے جــو کســی بھــی تیــری فریــق کــو ایــک سســٹم یــا آلــہ ســے معلومــات کــے کســی دورسے سســٹم
یــا آلــہ میــں منتقلــی کــے دوران ُمتحـ ّرک معلومــات تــک رســائی کــو روکتــا ہــے -اِس کا مطلــب ہــے کــہ رصف آپ اور وہ دورسا شــخص جــس ســے آپ بــات کــر رہــے
ہیــں ،ا ُن بھیجــے ہوئــے پیغامــات کــو پــڑھ ســکتے ہیــں-

صحیح طریقہ کار

اِس بات کو یقینی بنانے کے لیۓ کہ انکرپشن استعامل کرتے وقت آپ محفوظ ہیں ،بہرت ہو گا کہ آپ اسے صحیح طرح سے استعامل کریں-
•آپ کــی انکرپشــن ا ُتنــی ہــی مضبــوط ہــے جتنــی کــہ ا ُس کــی چابــی -اگــر کوئــی آپ کــی چابــی کا انــدازہ لــگا لیتــا ہــے یــا ا ُس تــک رســائی حاصــل کــر لیتــا
ہــے تــو وہ آپ کــی معلومــات تــک بھــی رســائی حاصــل کــر ســتا ہــے -اِس لیــۓ آپ اپنــی چابــی کــی حفاظــت کریــں -اگــر آپ چابــی کــے لیــۓ پــاس کــوڈ یــا
پــاس ورڈ اســتعامل کــر رہــے ہیــں تــو اِس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ وہ ایــک مضبــوط اور ُمنفــرد پــاس ورڈ ہــے -آپ کا پــاس ورڈ جتنــا ملبــا ہــو گا ا ُتنــا ہــی

ج ُون OUCH! ۲۰۱۶
ا نکر پشــن
کســی بھــی حملــہ آور کــے لیــۓ ا ُس کا انــدازہ لگانــا یــا بــر ُوٹ فــورس کرنــا مشــکل ہــو گا -آپ اپنــا پــاس ورڈ نــہ بھ ُولیــں کیونکــہ چابــی کــے بغیــر آپ اپنــی
معلومــات کــو ڈیکرپــٹ نہیــں کــر ســکیں گــے -اگــر آپ اپنــے متــام پــاس ورڈز یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں تــو ہــارا مشــورہ ہــے کــہ آپ پــاس ورڈ مینیجــر
اســتعامل کریــں-
•آپ کــی انکرپشــن ا ُتنــی ہــی مضبــوط ہــے جتنــی آپ کــے آالت کــی ســکیورٹی -اگــر آپ کا آلــہ میلویــر ســے متاثــر ہــو چــکا ہــے تــو ســائرب ُمجرمــان ا ُس
کــی انکرپشــن کــو تــوڑ ســکتے ہیــں -اِس لیــۓ رضوری ہــے کــہ آپ اپنــے آلــہ کــی حفاظــت کــے لیــۓ مزیــد اقدامــات بھــی اٹھائیــں جــن میــں اینٹــی وائــرس،
مضبــوط پــاس ورڈ اور آلــہ کــو اپڈیــٹ رکھنــا شــامل ہــے-
•کئــی موبائــل اور کمپیوٹــر ایپلیکیشــنز آپ کــو اپنــی معلومــات اورمواصــات کــی حفاظــت کــے لیــۓ مضبــوط انکرپشــن کــی ســہولت فراہــم کرتــی ہیــں -آپ
جــس ایپلیکیشــن کــو اســتعامل کرنــے جــا رہــے ہیــں اگــر ا ُس میــں انکرپشــن کــی سـ ُہولت موجــود نہیــں ہــے تــو آپ ا ُس کــی متبــادل ایپلیکیشــن اســتعامل
کرنــے پــر غــور کریــں (جــس میــں انکرپشــن کــی ســہولت موجــود 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.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:

انکرپشن کی وضاحت:
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#april2015
پاس فریزز:
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#october2015
		
پاس ورڈ مینیجرز:
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#march2016
		
میلویرئ کیا ہے:
اپنے نۓ ٹیبلٹ کو محفوط بناناhttps://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#january2016 :

http://www.howtogeek.com/howto/33949/htg-explains-what-is-encryption-and-how-does-it-work/
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