Targu talita: kodu
küberturvalisus
Värkvõrk on kõigi selliste seadmete võrgustik, mida on võimalik ühendada internetti. Ilmselt
tuleb esimesena pähe sülearvuti või nutiTV, aga värkvõrku kuuluvad ka näiteks mängukonsoolid,
digitaalsed koduabilised, signalisatsiooniseadmed ja beebimonitorid.
Need seadmed võivad meie igapäevaelu ja tööd lihtsustada, aga samas ei tohi unustada, et
häkkerid võivad rünnata ükskõik mida, mis on internetti ühendatud. Järgnevalt mõned
näpunäited selle kohta, kuidas oma kodu kaitsta
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1. Kaitse kõiki oma seadmeid
Kontrolli, et kõik seadmed oleksid kaitstud tugeva
parooliga, või kasuta kaheastmelist autentimist,
mis on võimalik suurema osa värkvõrguseadmete
puhul.
Samuti tuleks muuta algparooli ja võrgu nime.
NB! Ära kasuta võrgu nimes midagi, mis ütleks
midagi selle omaniku kodu või pere kohta, näiteks
oma nime või aadressi.

2. Kontrolli oma äppe
Kõige turvalisem viis äppe alla laadida on kasutada
ametlikku äpipoodi, nagu Google Play või Apple App
Store. Kui laadid äpi alla suvalisele lingile klikkides, võib
tulemuseks olla nakatunud seade.
Mõtle enne installi hoolega järele, milline teave ja
millised load äpile anda. Vaata oma äpid korrapäraselt
üle ja eemalda see, mis on tarbetu.

3. Kontrolli oma sotsiaalmeediakontode
privaatsussätteid
Konto privaatsusseadete alt saad määrata enda jaoks
kohased seadistused.
Mõtle hoolikalt järele, millise teabe soovid oma proﬁilile
lisada – platvormid võivad küsida teavet, mida kasutaja
ei ole kohustatud neile andma.

4. Seadista kõigi seadmete automaatuuendused ja
tee andmetest varukoopiad
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Häkkerid võivad värkvõrguseadmeid rünnata, seega on
äppide viimased uuendused seadmete turvalisuse
säilitamise seisukohast eluliselt olulised.
Automaatuuenduste sisselülitamine tähendab, et
uuenduste ise allalaadimise võib unustada.
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Tee kindlasti koopia enda jaoks olulisest teabest, nagu
fotod või kontaktid, ja hoia seda kas välisel
salvestusseadmel või pilves.

5. Kasuta tööks ja eraeesmärkideks eri
seadmeid
Soovitatav on hankida eri seadmed töötegemiseks ja
koju.
Tööl kasutatav seade peaks olema ainult töö jaoks –
see aitab seadme kompromiteerimise puhul
olukorrast võimalikult väikeste kahjudega välja tulla.
Kui seadet on vaja jagada, peab igal kasutajal olema
oma kasutajaproﬁil.

#CyberSecMonth
#ThinkB4UClick

