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کالﺅڈ کا محفوظ استعمال
جائزہ

مہمان ٹ
ایڈی�

”کالﺅڈ“ایــک بہــت طاقتــور ٹیکنالوجــی �ہ ــے ج�ــے لــوگ اور تنظیمـ یـں بہــت
تـ ی ز
ـ�ی ےس اپنــا ر�ہ ــے ہـ یـں۔ ”کالﺅڈ“ کا مطلــب مختلــف لوگــوں یک�لـ ئـے مختلــف
ٹ
مــں
جیمــس اور کیــی ٹــراال ( )@isaudit / @kellitaralaانکلیــو
ســکیور� ی
ہوســکتا �ہ ــے لیکــن عمومـاً اس کا مطلــب ٹ
ان�نیــٹ پــر ا ی�ــے رسوس پرووائــڈر
پرنســپل کنســلٹینٹ ہـ یـں اور SANSانســٹیٹیوٹ ےک کـ ئـی تدریـ بـی کـ ز
ـورس تنصیف
کا اســتعمال کرنــا �ہ ــے جــس ےک زر ی�ــے آپ ن
اپــی معلومــات کــو محفــوظ اور
مــں SANSآڈٹ Implementing and Auditing:566
ہــں جــن ی
کر�ــے ی
چ
ـک�۔ کالﺅڈ کا ایــک فائــدہ یــہ �ہ ــے کــہ آپ نــہ رصف باآسـ ن
the Twenty Critical Security Controlsاور MGT 415: A Practical
ـا� اپـ نـی
منظــم کــر سـ ی
ئ
ز
ہــں-
 Introducation to Risk Assessmentsشــامل ی
معلومــات تــک رســا� مختلــف ڈیوائیــ� ےک زر ی�ــے دنیــا بھــر مـ یـں کہـ یـں ےس
بھــی کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں بلکــہ آپ کــی ےک ســاتھ بھــی اپـ نـی معلومــات کا اشـ تـراک
کــر سـ ت
ز
رسوس کــو ”کالﺅڈ“ کہـ نـے یک وجــہ یــہ �ہ ــے کــہ اکـ ثـر آپ کــو یــہ پتــہ نہـ یـں ہوتــا �ہ ــے کــہ آپ یک معلومــات اصــل مـ یـں کــس جگــہ پــر محفــوظ
ـک� ہـ یـں۔ ان
ہـ یـں۔ کالﺅڈ کمپیوٹنــگ یک مثالــوں مـ یـں گــوگل ڈاکــس پــر دســتاویزات بنانــا ،ڈراپ باکــس ےک زر ی�ــے فائلــز کا اشـ تـراک کرنــاAmazon ،کالﺅڈ پــر اپنــا ت
ذا� رسور
رسوس مـ یـں آپ کــو کہـ یـں زیــادہ فعــال بنـ ن
ز
ـا� یک صالحیــت
قائــم کرنــا یــا Apple iCloudپــر اپـ نـی تصاویــر یــا موســیقی کــو محفــوظ کرنــا شــامل �ہ ــے۔ ان آن الئــن
ـو� �ہ ــے -تاہــم اُن ےک ســاتھ کچــھ منفــرد خطــرات بھــی الحــق ہـ ت
ہـ ت
ـو� ہـ یـں۔ اس شــمارے مـ یـں ہــم ن� یــہ بتایــا �ہ ــے کــہ آپ کالﺅڈ کــو محفــوظ طر ی�ـ قـے ےس یک�ــے
اســتعمال کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔

کالﺅڈ پرووائڈر کا انتخاب کرنا

رسوس اســتعمال کــر ر�ہ ــے ہـ ت
کالﺅڈ نــہ تــو اچھــا ہوتــا �ہ ــے اور نــہ ہــی بــرا ،یــہ گھــر اور دفـ تـر مـ یـں کام کـ ن
ز
ـو� ہـ یـں تــو
ـر� کا ایــک اوزار �ہ ــے۔ تاہــم جــب آپ یــہ
ذا� معلومــات اجنــی لوگــوں ےک حــواےل کــر ر�ہ ــے ہـ ت
آپ اپـ نـی ت
ـو� ہـ یـں اور آپ اُن ےس یــہ توقــع رکھـ تـے ہـ یـں کــہ وہ اُےس محفــوظ اور ہــر وقــت دســتیاب رکھـ یـں۔ آپ
ب
اس بــات کا یقـ ی ن
ـں کرنــا چا�ہ ـ تـے ہـ یـں کــہ آپ ســمجھداری ےس اس کا انتخــاب کرر�ہ ــے ہـ یـں -ا پ�ـ نـے دفـ تـر ےک کمپیوٹــر یــا دفـ تـر ےس متعلــق معلومــات یک�لـ ئـے ا پ�ـ نـے سـ پـروائزر
ـک� ہـ یـں یــا نہـ یـں -اگــر آپ کــو کالﺅڈ اســتعمال کـ ن
ےس رابطــہ کریــں اور پتــہ کریــں کــہ آیــا آپ اس حــواےل ےس کالﺅڈ رسوس اســتعمال کرسـ ت
ـر� یک اجــازت �ہ ــے تــو اس
ـک� ہـ یـں اور اُنہـ یـں اســتعمال کـ ن
ـ� ہـ یـں۔ اگــر آپ ا پ�ـ نـے ت
ـں کرلـ یـں کــہ آپ کــون یس کالﺅڈ رسوس کا اســتعمال کرسـ ت
ـر� یک�لـ ئـے کیــا پالیسـ ی ز
بــات کا یقـ ی ن
ذا� اســتعمال
یک�لـ ئـے کالﺅڈ یک رسوس کــو اســتعمال کرنــا چــاہ ر�ہ ــے ہـ یـں تــو آپ مندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنائـ یـں۔
ـک� ہـ یـں یــا کـ ئ
۱.۱ســپورٹ:کیس ےس مــدد حاصــل کرنــا یــا کــی ســوال کا جــواب لینــا کتنــا آســان �ہ ــے؟ کیــا کـ ئ
ـو� ایســا نمـرب �ہ ــے جــس پــر آپ کال کرسـ ت
ـو� ایســا
ـک� ہـ یـں؟ کیــا ســپورٹ حاصــل کـ ن
ای میــل ایڈریــس جــس ےک زر ی�ــے آپ رابطــہ کرسـ ت
ج�ــے کــہ پبلــک فورمــز یــا ویــب
ـر� ےک متبــادل طر ی�ـ قـے موجــود ہـ یـں ی
ســائٹ پــر)FAQs (Frequently Asked Questions؟
گ
گ
گ
ـاد�:رسوس کا اســتعمال کتنــا آســان �ہ ــے؟ جتـ نـی پیچیــدہ رسوس ہــو� اتـ نـے ہــی زیــادہ آ پ ےک غلطــی ےک امکانــات بــڑھ جائـ یـں � اور آپ حادثـ ت
ـا� طــور پــر
۲.۲سـ
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کالﺅڈ کا محفوظ استعامل
گ
گ
اپـ نـی معلومــات کــو ب� نقــاب کردیــں � یــا کھودیــں �۔ آپ ا ی�ــے کالﺅڈ
پرووائــڈر کــو اســتعمال کریــں ج�ــے آپ ےک لـ یـے ســمجھنا ،کنفیگــر کرنــا
اور اســتعمال کرنــا آســان ہــو۔
ٹ
سکیور� :آپ یک معلومــات آپ ےک کمپیوٹــر ےس کالﺅڈ پــر یک�ــے
۳.۳
گ
منتقــل ہــو� ،کیــا یــہ کنیکشــن انکرپشــن ےک زر ی�ــے محفــوظ �ہ ــے؟ آپ یک
معلومــات کالﺅڈ مـ یـں یک�ــے محفــوظ ہـ ت
ـو� ہـ یـں ،کیــا وہ انکرپٹــڈ ہـ یـں
اور اگــر ہـ یـں تــو اُن معلومــات کــو ڈیکرپــٹ کــون کرســکتا �ہ ــے؟
۴.۴رسوس اســتعمال کـ ن
ـر� یک ش�ائــط:آپ تھــوڑا وقــت نــکال کــر رسوس
اســتعمال کـ ن
ـر� یک �ش ائــط کا جائــزہ لـ یـں (وہ اکـ ثـر حـ یـرت انگـ ی ز
ـ� طــور
پــر پڑھـ نـے مـ یـں آســان ہـ ت
ـو� ہـ یـں) -آپ اس بــات یک تصدیــق کرلـ یـں کــہ
ـا� حاصــل کرســکتا �ہ ــے اور آپ ےک قانـ ن
آپ یک معلومــات تــک کــون رسـ ئ
ـو�
حقــوق کیــا ہـ یـں۔

ن
اپ� معلومات کو محفوظ کرنا

ایــک بــار کالﺅڈ رسوس منتخــب کـ ن
ـر� ےک بعــد آپ ےک لـ یـے اگال قــدم اُس رسوس
کا صحیــح اســتعمال ہــوگا -آپ اپـ نـی معلومــات تــک رسـ ئ
ـا� یک�ــے حاصــل
ـر� ہـ یـں اور اُس کا اشـ تـراک یک�ــے کـ ت
کـ ت
ـر� ہـ یـں ،اس بــات کا اکـ ثـر جتنــا زیــادہ
گہــرا اثــر اُن فائلــز یک سـ ٹ
ـکیور� پــر پڑتــا �ہ ــے کــی اور چـ ی ز
ـ� پــر نہـ یـں پڑتــا۔
چنــد اہــم اقدامــات جنہـ یـں آپ اپنــا سـ ت
ـک� ہـ یـں وہ یــہ ہـ یـں۔

کالﺅڈ آپ کی معلومات تک رسائی بڑھا سکتا ہے اور آپ کو مزید
فعال کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے لیکن آپ اپنی معلومات محفوط
کرنے اور ا ُس کا اشرتاک کرنے میں احتیاط برتیں۔

۱.۱اوتھنٹیکیشــن:آپ ا پ�ـ نـے کالﺅڈ ےک اکاﺅنــٹ یک اوتھنٹیکیشــن ےک لـ یـے منفــرد اور مضبــوط پــاس فریــز کا اســتعمال کریــں۔ اگــر آپ کا کالﺅڈ پرووائــڈر Two-step
Verificationفراہــم کرتــا �ہ ــے تــو ہمــارا پُــر زور مشــورہ �ہ ــے کــہ آپ اےس فعــال کردیــں۔
ـک� �ہ ــے کــہ آپ حادثـ ت
ـی�ینگ کــو بہــت آســان کردیــا �ہ ــے۔ ســب ےس بــری صورتحــال یــہ ہوسـ ت
۲.۲فائلــز اور فولــڈرز کا اشـ تـراک کرنــا:کالﺅڈ ن� آپ ےک لــے شـ ئ
ـا�
ی
ت
ن
ن
ٹ
�ش
طــور پــر اپـ نـی فائلــز یــا پــورے فولــڈر کــو پــورے ان�نیــٹ پــر دســتیاب کردیــں۔ ا پ�ــے آپ کــو محفــوظ رکھــے کا بہ�یــن طریقــہ یــہ �ہ ــے کــہ آپ وع
مـ یـں کــی بھــی فائــل کا اشـ تـراک کــی ےس نہـ یـں کریــں۔ پھــر �ض ورت پـ ن
ـڑ� پــر رصف مخصــوص لوگــوں (یــا لوگــوں ےک گــروپ) کــو مخصــوص فائلــز
ـا� فراہــم کریــں۔ جــب کــی کــو اُن فائلــز تــک مزیــد رسـ ئ
یــا فولــڈرز تــک رسـ ئ
چاہ�ـ ئـے ہوتــو اُنہـ یـں وہــاں ےس ہٹــا دیــں۔ آپ ےک کالﺅڈ پرووائــڈر
ـا� نہـ یـں ی
چاہ�ـ ئـے جــس ےک زر ی�ــے آپ کــو پتــہ چــل ســے کــہ آپ یک فائلــز اور فولــڈرز تــک کــس کــس کــو رسـ ئ
ـا� حاصــل �ہ ــے۔
کــو ایســا آســان طریقــہ فراہــم کرنــا ی
کــر� ئ
۳.۳لنکــس کا اســتعمال ت
ن
ت
ش
ز
ہــو� فائلز/فولــڈرز کا اشــراک کرنا:کچــھ کالﺅڈ رسوس یک م�کــہ خصوصیــات ایــک ایســا ویــب لنــک تخلیــق کــر�یک
صالحیــت �ہ ــے جــو آپ یک فائلــز یــا فولــڈرزیک طــرف نشــاندہی کــرے۔ اس خصوصیــت ےک زر ی�ــے آپ ان فائلــز کا رصف ایــک ویــب لنــک ےک زر ی�ــے کــی ےک
ـو� �ہ ــے۔ کـ ئ
ـک� ہـ یـں۔ تاہــم اس طریقــہ کار مـ یـں حفاظــت بہــت کــم ہـ ت
ســاتھ بھــی اشـ تـراک کــر سـ ت
ـو� بھــی شــخص ج�ــے اس لنــک کا پتــہ ہــو ،اےس آپ یک
ذا� فائلــز یــا فولــڈرز تــک رسـ ئ
ت
ـا� حاصــل ہــو سـ ت
بھی�ـ تـے ہـ یـں تــو وہ شــخص اُس لنــک کا اشـ تـراک دورسوں
ـک� �ہ ــے۔ اگــر آپ لنــک رصف ایــک شــخص کــو ج
ےک ســاتھ کــر ســکتا �ہ ــے یــا وہ رسچ انجــن مـ یـں بھــی نظــر آســکتا �ہ ــے۔ اگــر آپ لنــک ےک زر ی�ــے معلومــات کا اشـ تـراک کـ ت
ـں دھـ ن
ـر� ہـ یـں تــو اس بــات یک یقـ ی ن
ـا�
کرلـ یـں کــہ جــب اس لنــک یک مزیــد �ض ورت نــہ ہــو تــو آپ اےس غـ یـر فعــال کردیــں یــا اگــر ممکــن ہــو تــو اس لنــک کــو پاســورڈ ےک زر ی�ــے محفــوظ کردیــں۔

ستم� OUCH! ٢٠١۴
ب
کالﺅڈ کا محفوظ استعامل

ـمجھ�۔ مثــال ےک طــور پــر اگــر آپ کــی ےس ا پ�ـ نـے فولــڈر کا اشـ تـراک کـ ت
۴.۴ســیٹنگز:آپ کالﺅڈپرووائــڈر یک جانــب ےس مہیــہ یک گـ ئـی سـ ٹ
ـر�
ـکیور� ســیٹنگز کــو سـ ی
ہـ یـں تــو کیــا وہ آپ ےک علــم مـ یـں ئ
ال� بغـ یـر اُس فولــڈر کا اشـ تـراک کــی اور ےک ســاتھ کرســکتا �ہ ــے؟
۵.۵اینـ ٹـی وائــرس:آپ اس بــات کا یقـ ی ن
ـں کرلـ یـں کــہ آپ ےک ا پ�ـ نـے کمپیوٹــر یــا کــی بھــی ا ی�ــے کمپیوٹــر پــر جــس پــر آپ یک معلومــات کا اشـ تـراک ہــوا ہــو ،تــازہ
تریــن اینـ ٹـی وائــرس ســافٹ ویـ ئـر انســٹال ہــو۔ آپ جــس فائــل کا اشـ تـراک کرر�ہ ــے ہـ یـں ،اگــر وہ متاثــر ہــو جـ ت
ـا� �ہ ــے تــو وہ تمــام کمپیوٹــرز بھــی متاثــر ہــو
ـک� ہـ یـں جنہـ یـں اُس فائــل تــک رسـ ئ
سـ ت
ـا� حاصــل �ہ ــے۔
گ
ـوچ�۔
۶.۶بیــک اپ:چا�ہ ــے آپ کا کالﺅڈ پرووائــڈر آپ یک معلومــات کا بیــک اپ ےل بھــی رہــا ہــو ،آپ پھــر بھــی خــود باقاعــد� ےس بیــک اپ یل�ـ نـے ےک بــارے مـ یـں سـ ی
اس ےس نــہ رصف آپ یک معلومــات یک حفاظــت ہـ ت
ـو� �ہ ــے بلکــہ اگــر آپ ےک کالﺅڈ پرووائــڈر کا کاروبــار بنــد ہوجاتــا �ہ ــے یــا کــی وجــہ ےس معلومــات تــک
ـو� تــو آپ ےک لــے ا پ�ـ نـے لــوکل بیــک اپ ےک زر ی�ــے بــڑی تعــداد مـ یـں معلومــات کــو بازیــاب کرنــا قــدر آســان ہــوگا بجـ ئ
ـا� آپ ےک لــے ممکــن نہـ یـں ہـ ت
رسـ ئ
ـا� اس ےک
ی
ی
کــہ آپ اُےس کالﺅڈ ےس بازیــاب کریــں۔ آپ اس بــات یک بھــی تصدیــق کریــں کــہ آپ کا کالﺅڈ پرووائــڈر کــس کـ ثـرت ےس آپ یک فائلــز کا بیــک اپ لیتــا �ہ ــے ،کیــا
ـرا� ورژنــز ریکــؤر کـ ن
وہ آپ کــو اپـ نـی فائلــز ےک پـ ن
ـر� یک اجــازت دیتــا �ہ ــے ،اور وہ کتـ نـے عــرےص تــک آپ ےک بیــک اپ کــو دســتیاب رکھـ تـے ہـ یـں؟

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 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
مــں مزیــد معلومــات ےک لــ ئے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہمــارے فیــس بــک پیــج
رسانجــام دے رہــی �ہ ــے -
کمپــی ےک بــارے ی
 https://www.facebook.com/Rewterzکو کریں یا ٹ
ٹوئی�  @Rewterzپر فالو کریں۔

وسائل:

مضبوط پاس ورڈز:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#may2013

پاس ورڈ مینیجرز:

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

بیک اپس:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#september2013

ٹ
سکیور� اصطالحات:

http://www.securingthehuman.org/resources/security-terms

ـو� �ہ ــے اور اےس  Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Licenseےک تحــت تقســیم کـ ن
ـر� یک اجــازت ہـ ت
! OUCHیک ا شــاعتSANS Secure The Human Programےک ذر ی�ــے ہـ ت
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