اگست OUCH! ٢٠١٨

متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

گھر کے اسامرٹ آالت
اسامرٹ ہوم آالت کیا ہیں؟

روایتــی طــور پــر گھــر میــں چنــد ہــی آالت ہوتــے تھــے جــو انٹرنیــٹ ســے مُنســلک ہــوا کرتــے تھــے جیســے کــہ لیــپ ٹــاپ ،اســمارٹ فــون یــا گیمنــگ کنســول -البتــہ
آج کافــی زیــادہ آالت انٹرنیــٹ ســے مُنســلک ہــو رہــے ہیــں ،آپ کــے الئــٹ بلــب اور ٹــی وی کــے اســپیکرز ســے لــے کــر آپ کــے گھــر کــے دروازے کــے تالــے،
یہــاں تــک کــہ آپ کــی گاڑی تــک اس میــں شــامل ہــے -عنقریــب آپ کــے گھــر کــے تقریب ـا ً تمــام آالت انٹرنیــٹ ســے مُنســلک ہــو ســکیں گــے -ان آالت کــو اکثــر
انٹرنیــٹ آف تِھنگــز ( ) IoTیــا اســمارٹ ہــوم ڈیوائســز کــے نــام ســے جانــا جاتــا ہــے -یــہ آالت جہــاں آپ کــو ســہولت فراہــم کرتــے ہیــں ،وہیــں ان کــے ســاتھ کچــھ
خطــرات بھــی الحــق ہیــں-

مسئلہ کیا ہے؟

آپ کــے گھــر کــے نیــٹ ورک ســے جتنــے زیــادہ آالت مُنســلک ہــوں گــے اُتنــی ہــی زیــادہ پریشــانیاں ہــو ســکتی ہیــں -ہیکــرز آپ کــے آالت کــو اس طــرح پروگــرام
کــر ســکتے ہیــں کــہ اُس کــے ذریعــے وہ دوســروں پــر حملــہ کــر ســکیں -وینــڈرز آپ کــی ســرگرمیوں ســے متعلــق معلومــات اکٹھــی کــر ســکتے ہیــں یــا آپ کــے آالت
کســی میلویئــر کــے ذریعــے متاثــر ہــو ســکتے ہیــں اور آپ کــو اس ســے الک آوٹ کــر ســکتے ہیــں -ان آالت کــو بنانــے والــی تنظیمــوں کــے پــاس ســائبر ســکیورٹی کا
کوئــی تجربــہ نہیــں ہوتــا ہــے اور وہ ســکیورٹی کــو اضافــی خرچــے کــے طــور پــر دیکھتــے ہیــں -اس کا نتیجــہ یــہ ہوتــا ہــے کــہ کافــی ســارے آالت جــو آپ خریدتــے
ہیــں اُن میــں ســکیورٹی ســے متعلــق بہــت کــم ُخصوصیــات شــامل ہوتــی ہیــں یــا ســرے ســے کوئــی بھــی خصوصیــت شــامل نہیــں ہوتــی ہــے -مثــال کــے طــور پــر
کچــھ آالت میــں ایســے ڈیفالــٹ پــاس ورڈز موجــود ہوتــے ہیــں جــو کــہ بہــت زیــادہ معــروف ہوتــے ہیــں یــا پھــر آپ اُنہیــں اپڈیــٹ یــا کنفیگــر نہیــں کــر ســکتے ہیــں-

میں اپنی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟

تــو آپ کــر کیــا ســکتے ہیــں؟ ہــم بالــکل چاہتــے ہیــں کــہ آپ انٹرنیــٹ ســے مُنســلک آالت کا فائــدہ اٹھائیــں لیکــن محفــوظ طریقــے ســے -یــہ آالت آپ کــو ایســی زبردســت
خصوصیــات فراہــم کرتــے ہیــں جــن ســے آپ کــی زندگــی آســان ہــو جاتــی ہــے -مزیــد یــہ کــہ ٹیکنالوجــی جــس طــرح آگــے بڑھتــی جــا رہــی ہــے ،عنقریــب آپ کــے
پــاس اســمارٹ آالت اســتعمال کرنــے کــے عــاوہ کوئــی اور چــارہ رہ نہیــں جــاۓ گا -اپنــی حفاظــت کــے لیــۓ مندرجــہ ذیــل اقدامــات اپنائیــں:
صــرف وہ آلــہ انٹرنیــٹ ســے ُمنســلک کریــں جــس کــی آپ کــو ضــرورت ہــے :اپنــے آلــہ کــو محفــوظ بنانــے کا ســب ســے آســان طریقــہ یــہ ہــے
کــہ آپ اســے انٹرنیــٹ ســے مُنســلک نــہ کریــں -اگــر آپ چاہتــے ہیــں کــہ آپ کا آلــہ آن الئــن نــہ ہــو تــو آپ اُســے وائــی -فائــی ســے مُنســلک نــہ کریــں -کیــا
آپ کــے ٹوســٹر کــو آپ کــے فــون پــر نوٹیفکیشــن بھیجنــے کــی ضــرورت ہــے؟
آپ کــو معلــوم ہونــا چاہیــۓ کــہ آپ کا کــون ســا آلــہ انٹرنیــٹ ســے ُمنســلک ہــے :آپ کــے کــون ســے آالت گھــر کــے نیــٹ ورک ســے مُنســلک
ہیــں؟ کیــا آپ کــو پتــہ نہیــں ہــے یــا یــاد نہیــں ہــے؟ آپ اپنــا وائرلیــس نیــٹ ورک بنــد کــر دیــں اور پھــر دیکھیــں کــہ کــون ســے آالت کام نہیــں کــر رہــے
ہیــں -اس ســے شــاید آپ کــو ســارے آالت کا پتــہ نہیــں چــل ســکے لیکــن آپ حیــران ہــوں گــے کــہ آپ کتنــے آالت کــو بُھــول گئــے ہیــں-
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آپ اپڈیــٹ رہیــں :آپ کمپیوٹــر اور موبائــل آالت کــی طــرح باقــی تمــام آالت کــو اپڈیــٹ اور تــازہ تریــن ورژن پــر رکھیــں -اگــر آپ کــے آلــہ میــں خــودکار
اپڈیــٹ کا اختیــار موجــود ہــے تــو آپ اُســے ف ّعــال کــر دیــں-
پــاس ورڈز :آپ اپنــے آالت کــے پــاس ورڈز کــو ایــک ایســے منفــرد اور مضبــوط پــاس فریــز (جملــے) کــے ذریعــے بنائیــں جــو کــہ صــرف آپ کــو معلــوم
ہــو -آپ کــو شــاید یــہ پــاس ورڈ ایــک بــار ہــی اِن آالت میــں ڈالنــا ہــوگا -کیــا آپ تمــام پــاس فریــزز یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں؟ پریشــان نــہ ہــوں کیونکــہ
ہــم بھــی ســب کــو یــاد نہیــں رکــھ ســکتے ہیــں -آپ اِن تمــام پــاس ورڈز کــو محفــوظ طریقــے ســے پــاس ورڈ مینیجــر کــے ذریعــے ذخیــرہ کــر ســکتے ہیــں-
پرائیویســی اختیــارات :اگــر آپ کا آلــہ آپ کــو پرائیویســی اختیــارات کنفیگــر کرنــے کــی اجــازت دیتــا ہــے تــو آپ اُس کــے ذریعــے معلومــات اکٹھــی کرنــے
اور اس کــے اشــتراک کرنــے کــی مقــدار کــو کــم کــر دیــں -یہــاں ایــک اختیــار آپ کــے پــاس یــہ ہــے کــہ آپ معلومــات اشــتراک کرنــے کــی صالحیــت کــو
صــرف غیــر ف ّعــال کــر دیــں-
وینــڈر :آپ اپنــے آالت کــو اس کمپنــی کــے ذریعــے خریدیــں جســے آپ جانتــے ہیــں اور بھروســہ کرتــے ہیــں -آپ ان مصنوعــات کــو ڈھونڈیــں جو ســکیورٹی
کــی حمایــت کرتــی ہیــں جیســے کــہ خــودکار اپڈیــٹ کــو ف ّعــال کرنــا ،ڈیفالــٹ پــاس ورڈ کــو تبدیــل کرنــا اور پرائیویســی ســیٹنگز میــں ترمیــم کرنــا-
آالت میــں ہمیشــہ ســننے کــی صالحیــت :اگــر کوئــی آلــہ آواز کــے ذریعــے ہدایــات لیتــا ہــے تــو اس کا مطلــب ہــے کــہ اس میــں ہــر وقــت ســننے کــی
صالحیــت موجــود ہــے -مثــال کــے طــور پــر الیکســزا اور گــوُ گل ہــوم جیســے آالت آپ کــی ح ّســاس گفتگــو ُســن ســکتے ہیــں -آپ اس بــات کا خیــال اُس وقــت
رکھیــں جــب آپ ان آالت کــو گھــر میــں کســی مقــام پــر رکھنــے کا تع ّیــن کــر رہــے ہــوں اور اُن کــی پرائیویســی اختیــارات کا بھــی جائــزہ لیــں-
گیســٹ نیــٹ ورک :آپ اپنــے گھــر کــے اســمارٹ آالت کــو گھــر کــے بنیــادی وائــی فائــی نیــٹ ورک ،جســے آپ کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت کــے لیئــے
اســتعمال کرتــے ہیــں ،کــے بجــاۓ ایــک علیحــدہ «گیســٹ» وائــی فائــی نیــٹ ورک پــر رکھنــے کــے لیئــے غــور کریــں -اس طــرح اگــر کوئــی اســمارٹ آلــہ
متاثــر ہــو بھــی جاتــا ہــے تــو پھــر بھــی آپ کــے مرکــزی نیــٹ ورک ســے مُنســلک کمپیوٹــرز اور موبائــل آالت محفــوظ رہیــں گــے-
جدیــد ٹیکنالوجــی ســے ڈرنــے کــی بالــکل بھــی ضــرورت نہیــں ہــے لیکــن اس ســے الحــق خطــرات کــے بــارے میــں آپ کــو پتــہ ہونــا چاہیــۓ -اوپــر بیــان کیــۓ گئــے
اقدامــات کــو اپنــا کــر آپ ایــک بہــت محفــوظ اســمارٹ ہــوم بنــا ســکتے ہیــں-
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اپنے گھر کے نیٹ ورک کو محفوظ بنانا:

https://www.sans.org/u/GEB
https://www.sans.org/u/GEG
https://www.sans.org/u/GEL
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