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جائزہ

کالؤڈ کا محفوظ طریقے سے استمعال

«کالؤڈ» کا مطلــب ُمختلــف لوگــوں کــے لیئــے ُمختلــف ہــو ســکتا ہــے لیکــن ع ُمومـاً
اِس کا مطلــب انٹرنیــٹ پــر اپنــے کمپیوٹنــگ ِسســٹمز یــا/اور معلومــات کــو رسوس
پرووائیــڈر کــے ذریعــے ذخیــرہ کرنــا ہــے -کالؤڈ کا ایــک فائــدہ یــہ ہــے کــہ آپ دنیــا
میــں کہیــں ســے بھــی مختلــف آالت کــے ذریعــے اپنــی معلومــات تــک رســائی حاصــل
کــر ســکتے ہیــں اور اســے ِســنکرونائز کــر ســکتے ہیــں -اِس کــے عــاوہ آپ اپنــی
معلومــات کا اشــراک جــس کــے ســاتھ چاہیــں کــر ســکتے ہیــں -ہــم اِن رسوســز کــو

مہامن ایڈیٹر

ڈیــو شــیکلفورڈ ( )@daveshacklefordایــک پیشــہ ور کنســلٹنٹ ہیــں
جــو کــہ ُووڈو ســکیورٹی کــے مالــک اور ســینز کــے ُمتعــدد تربیتــی
کورســز کــے ُمص ّنــف ہیــں -اِن کورســز میــں ســینز ســکیورٹی :٥٧٩
وِر ُچواالئیزیشــن اینــڈ پرائیویــٹ کالؤڈ ســکیورٹی اور ســکیورٹی :٥٢٤
کالؤڈ ســکیورٹی فنڈامینٹلــز شــامل ہیــں-

«کالؤڈ» کہتــے ہیــں کیونکــہ آپ کــو اکــر پتــہ نہیــں ہوتــا ہــے کــہ آپ کــی معلومــات
درحقیقــت کہــاں ذخیــرہ ہوئــی ہوئــی ہیــں -کالؤڈ کمپیوٹنــگ کــی مثــال میــں گـ ُوگل ڈاکــس پــر دســتاویزات کــو بنانــا ،ڈراپ باکــس کــے ذریعــے فائلــز کا اشــراک کرنــا ،ایــازون

کالؤڈ پــر اپنــا رسور قائــم کرنــا ،ســیلزفورس پــر صــارف کــی معلومــات ذخیــرہ کرنــا یــا ایپّــل کــے ذریعــے کالؤڈ پــر اپنــی موســیقی یــا تصویــر آرکائیــو کرنــا شــامل ہــے -یــہ آن
الئــن رسوســز آپ کــو کہیــں زیــادہ کارآمــد بنــا ســکتی ہیــں ،لیکــن اِن کــے ســاتھ ُمنفــرد خطــرات بھــی الحــق ہوتــے ہیــں -اِس نیــوز لیٹــر میــں ہــم آپ کــو یــہ باتیــں گــے کــہ
آپ محفــوظ طریقــے ســے کالؤڈ کا اســتمعال کیســے کــر ســکتے ہیــں-

کالؤڈ پروائیڈر کا انتخاب کرنا

کالؤڈ نــہ ہــی ا ّچھــا ہــے اور نــہ ہــی بُــرا ،یــہ رصف ایــک ٹـ ُول ہــے جســے آپ گھــر اور دفــر ،دونــوں جگہــوں پــر کام کرنــے کــے لیئــے اســتمعال کــر ســکتے ہیــں -تاہــم جــب
آپ یــہ رسوســز اســتمعال کــر رہــے ہوتــے ہیــں تــو آپ اپنــی ذاتــی معلومــات دورسوں تــک پہنچــا رہــے ہوتــے ہیــں اور ا ُمیــد کرتــے ہیــں کــہ وہ اِن معلومــات کــو آپ کــے
لیئــے کــو ہــر وقــت دســتیاب اور محفــوظ رکھیــں گــے -آپ کــو کالؤڈ پرووائیــڈر کا انتخــاب کرتــے وقــت دانشــمندی ســے کام لینــا چاہیــۓ -اپنــے دفــر کــے کمپیوٹــرز یــا کام
ســے متعلــق کســی بھــی معلومــات کــے لیــۓ اپنــے ســپروائزر ســے رجــوع کریــں تاکــہ آپ یــہ جــان ســکیں کــہ آپ کــی تنظیــم کالؤڈ رسوســز اســتمعال کرنــے کــی اجــازت
دیتــی ہــے یــا نہیــں -اگــر کالؤڈ اســتمعال کرنــے کــی اجــازت ہــے تــو آپ اس بــات کــی تصدیــق کرلیــں کــہ آپ کــون ســی کالؤڈ رسوســز اســتمعال کــر ســکتے ہیــں اور ا ُن کــے
اســتمعال ســے متعلــق کیــا پالیســیز ہیــں -اگــر آپ کالؤڈ رسوس کــو ذاتــی طــور پــر اســتمعال کرنــا چــاہ رہــے ہیــں تــو ُمندرجــہ ذیــل اقدامــات اســتمعال کرنــے پــر غــور کریــں:

۱.۱

ســپورٹ :آپ کــے لیــۓ کوئــی مــدد لینــا یــا کســی ســوال کا جــواب لینــا کتنــا آســان ہــے؟ کیــا کوئــی ای-میــل ایڈریــس ہــے جــس پــر آپ رابطــہ کــر ســکتے ہیــں ،کوئــی

۲.۲

پبلــک فورمــز جــن پــر آپ اپنــے ســواالت بھیــج ســکتے ہیــں یــا ا ُن کــی ویــب ســائٹ پــر زیــادہ پوچھــے گئــے ســواالت کــے جوابــات موجــود ہیــں؟

ســادگی :رسوس کــو اســتعامل کرنــا کتنــا آســان ہــے؟ رسوس جتنــی پیچیــدہ ہوگــی ،آپ کــے لیــۓ غلطیــاں کرنــے اور حادثاتــی طــور پــر معلومــات ظاہــر کرنــے یــا
معلومــات کھونــے کــے امکانــات اتنــے ہــی بــڑھ جائیــں گــے -آپ ایســے کالؤڈ پرووائیــڈر کا انتخــاب کریــں جســے ســمجھنا ،کنفیگــر کرنــا اور اســتمعال کرنــا آســان ہــو-
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کالؤ ڈ کا محفــو ظ طر یقــے ســے ا ســتمعا ل

۳.۳
۴.۴

ســکیورٹی :اگــر آپ ســے کوئــی معلومــات لــی جــا رہــی ہیــں تــو وہ کیــا
ہیــں؟ آپ کــی معلومــات آپ کــے کمپیوٹــر ســے کالؤڈ پــر کیســے جائیــں گــی
اور کالؤڈ پــر ذخیــرہ کیســے ہــوں گــی؟ کیــا وہ اِنکرپٹــڈ ہیــں؟ اور اگــر ہیــں تــو

ا ُنھیــں ڈیکرپــٹ کــون کــر ســکتا ہــے؟

رسوس اســتمعال کرنــے کــی رشائــط :آپ تھــوڑا وقــت نــکال کــر
رسوس اســتمعال کرنــے کــی رشائــط کا جائــزہ لــے لیــں (وہ اکــر حیــران کُــن
طــور پــر آســان ہوتــی ہیــں) -آپ اس بــات کــی تصدیــق کــر لیــں کــہ آپ کــی
معلومــات تــک کــس کــس کــو رســائی حاصــل ہــے اور آپ کــے قانونــی حقــوق
کیــا ہیــں؟ اس کــے ســاتھ ســاتھ اس بــات کا بھــی جائــزہ لیــں کــہ ســکیورٹی
کــی کــون ســی ذ ّمــہ داری پرووائیــڈر پــر ہــے اور کــون ســی آپ پــر-

اپنی معلومات کی حفاظت کرنا

ایــک بــار جــب آپ کالؤڈ پرووائیــڈر کا انتخــاب کــر لیــں تــو اگال قــدم اس بــات کــی

یقیــن دہانــی کرنــا ہــے کــہ آپ کالؤڈ رسوســز کا اســتمعال احســن طریقــے ســے کــر

کالؤڈ آپ کی معلومات تک رسائی کو بہرت بناتا ہے اور آپ
کی کارکردگی مزید بڑھاتا ہے لیکن آپ اپنی معلومات تک
رسائی اور ا ُس کے اشرتاک کے بارے میں ُمحتاط رہیں-

رہــے ہیــں -آپ اپنــی معلومــات تــک کــس طــرح رســائی حاصــل کرتــے ہیــں اور
ا ُس کا اشــراک کــس طــرح کرتــے ہیــں ،اس بــات کا جتنــا گہــرا اثــر آپ کــی فائلــز
کــی ســکیورٹی پــر پــڑ ســکتا ہــے ا ُتنــا کســی اور چیــز کا نہیــں پڑســکتا -کچــھ اہــم
اقدامــات جنھیــں آپ شــامل کــر ســکتے ہیــں وہ یــہ ہیــں:

۱.۱

اوتھنٹیکیشــن :آپ اپنــے کالؤڈ کــے اکاؤنــٹ پــر بہــت مضبــوط اور منفــرد پــاس فریــز کا اســتمعال کریــں -اگــر آپ کا کالؤڈ پرووائیــڈر ٹُو-اســٹیپ ویریفیکیشــن کــی

۲.۲

ســہولت فراہــم کرتــا ہــے تــو ہــارا پُــرزور مشــورہ ہــے کــہ آپ ا ُســے ف ّعــال کــر دیــں -یــہ اپنــے اکاؤنــٹ کــی حفاظــت کــے لیئــے ســب ســے اہــم تریــن اقدامــات میــں
ســے ایــک ہــے-

فائلز/فولــڈرز کا اشــراک :کالؤڈ نــے اشــراک کــو کافــی آســان بنــا دیــا ہــے ،کچــھ صورتــوں میــں تــو بہــت ہــی زیــادہ آســان بنــا دیــا ہــے -ســب ســے بدتــر صورتِحــال
یــہ ہــو ســکتی ہــے کــہ آپ یــہ ســمجھ رہــے ہــوں کــہ آپ کســی مخصــوص شــخص ســے فائلــز کا اشــراک کــر رہــے ہیــں لیکــن حادثاتــی طــور پــر ا ُن فائلــز یــا پــورے فولــڈر

کــو ،عــام عــوام کــے لیــۓ پــورے انٹرنیــٹ پــر دســتیاب کــر دیتــے ہیــں -اپنــی حفاظــت کا ســب ســے بہرتیــن طریقــہ یــہ ہــے کــہ آپ اپنــی کســی بھــی فائــل کا بطــور
ڈیفالــٹ کســی کــے ســاتھ اشــراک نہیــں کریــں -پھــر آپ رصف ا ُن خــاص لوگــوں (یــا لوگــوں کــے گــروہ) کــو مخصــوص فائلــز یــا فولــڈرز تــک رســائی دیــں جنھیــں ا ُس کــی
رضورت ہــے -جــب کســی شــخص کــو آپ کــی فائلــز تــک رســائی کــی مزیــد رضورت نہیــں رہتــی ،تــو آپ ا ُن فائلــز کــو وہــاں ســے ہٹــا دیــں -آپ کــے کالؤڈ پرووائیــڈر کــو
ایــک ایســا آســان طریقــہ فراہــم کرنــا چاہیۓجــس کــے ذریعــے آپ کــو باآســانی پتــہ چــل جــاۓ کــہ آپ کــی فائلــز اور فولــڈرز تــک کــس کــس کــو رســائی حاصــل ہــے-
لِنکــس کــے ذریعــے فائلز/فولــڈرز کا اشــراک :کالؤڈ رسوســز میــں ایــک عــام خصوصیــت ویــب لِنــک تخلیــق کرنــے کــی صالحیــت ہــے جــو کــہ آپ کــی فائلــز

۳.۳

یــا فولــڈرز کــی طــرف اشــارہ کرتــا ہــے -یــہ خصوصیــت آپ کــو ان فائلــز کــو رصف ویــب لِنــک کــے ذریعــے کســی کــے ســاتھ بھــی اشــراک کرنــے کــی ســہولت فراہــم
کرتــی ہــے -تاہــم اس طریقــے میــں بہــت کــم ســکیورٹی ہوتــی ہــے کیونکــہ جــس کســی کــو بھــی اس لِنــک کاپتــہ ہــوگا ،ا ُس تــک آپ کــی ذاتــی فائلــز یــا فولــڈرز کــی

رســائی آجــاۓ گــی -اگــر آپ کســی ایــک شــخص کــو لِنــک بھیجتــے ہیــں تــو وہ شــخص ا ُســے مزیــد لوگــوں کــو بھیــج ســکتا ہــے یــا وہ لِنــک ،رسچ انجنــز میــں بھــی نظــر

نومرب OUCH! ۲۰۱۶
کالؤ ڈ کا محفــو ظ طر یقــے ســے ا ســتمعا ل
آ ســکتا ہــے -اگــر آپ معلومــات کا اشــراک لِنــک کــے ذریعــے کرتــے ہیــں تــو اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ جــب آپ کــو ا ُس لِنــک کــی مزیــد رضورت نہیــں رہتــی ہــے
تــو آپ اکســپائری تاریــخ کــے ذریعــے ا ُســے غیــر ف ّعــال کــر دیــں یــا اگــر ُممکــن ہــو تــو ا ُس لِنــک کــی پــاس ورڈ کــے ذریعــے حفاظــت کریــں-
ســیٹینگز :آپ اپنــے کالؤڈ پرووائیــڈر کــی جانــب ســے فراہــم کــی گئــی ســکیورٹی ســیٹینگز کوســمجھیں -مثــال کــے طــور پــر ،اگــر آپ کســی کــے ســاتھ فولــڈر کا
اشــراک کرتــے ہیــں تــو کیــا وہ آپ کــی معلومــات کــو آپ کــے علــم میــں الۓ بغیــر کســی اور کــے ســاتھ اشــراک کــر ســکتا ہــے؟ آپ اِن طریقــوں پــر بھــی غــور کریــں
ِجــن کــے ذریعــے آپ کــو پتــہ چــل جــاۓ کــہ آپ کــے اشــراک کــۓ ہــوۓ مــواد کــو کِــس کِــس نــے دیکھــا ہــے -کیــا آپ اِشــراک کــو ‹ ›read+writeجــس کــے ذریعــے

۴.۴

لــوگ فائلــز میــں تبدیلــی بھــی کــر ســکتے ہیــں ،کــے بجــاۓ ‹ ›read onlyســے محــدود کــر ســکتے ہیــں؟
اینٹــی وائــرس :آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے کمپیوٹــر اور کســی بھــی ایســے کمپیوٹــر جــس میــں آپ کــی معلومــات کا اشــراک ہــوا ہــو ،ا ُس میــں اینٹــی
وائــرس ســافٹ ویــر کا جدیــد تریــن ورژن انســٹال ہــو -اگــر کوئــی فائــل جــس کا آپ اشــراک کــر رہــے ہیــں ،متأثــر ہــو جاتــی ہــے تــو دورسے متــام کمپیوٹــرز جــو اس

۵.۵

فائــل تــک رســائی حاصــل کــر رہــے ہیــں ،وہ بھــی متأثــر ہــو ســکتے ہیــں-

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
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