EXPERT
You are a true master when it comes to staying safe and secure online. The Internet
may not always be a safe place, but with your wealth of knowledge, you are well
equipped to take control of your life online. However, do not be complacent. The
digital world moves quickly, so keep yourself up to date with the latest cybersecurity
trends to stay on top of your game. Do share your knowledge with your friends and
family who might need some help on cybersecurity.

ESSENTIAL TIPS
• Maintaining different, strong passwords for your online accounts can be
hassle-free. Use a secure password manager from a trusted source to help you
encrypt, store and organise your passwords.
• Set up a separate bank account for your online purchases and only put
money into it when necessary. This limits your exposure if your bank account
gets compromised.
• Backing up sensitive data in the cloud? Keep your data safe by encrypting your
files before moving it to cloud storage.
• Stay current on the latest in cybersecurity threats and pick up more tips to
protect yourself online at www.facebook.com/gosafeonline.

达人
您的网络安全与防范意识已达到大师水平。互联网世界并非时刻都安
全，但您的网络安全意识强，会采取防范措施安全上网。不过，您也

TAHAP PAKAR
Anda sememangnya seorang yang pakar dalam memastikan anda sentiasa kekal
selamat dan terjamin semasa dalam talian. Internet bukanlah tempat yang sentiasa
selamat, tetapi dengan pengetahuan anda yang luas, anda sudah cukup bersedia

不能因此掉以轻心。数码世界日新月异，您需要时刻留意最新的网络

untuk menjaga keselamatan anda semasa dalam talian. Walau bagaimanapun,

安全趋势，不要让不法之徒有机可乘。请和家人好友分享您的网络安

jangan ambil ringan tentang keselamatan siber. Dunia digital bergerak pantas,

全知识，大家一起维护网络安全。

重要贴示
· 如果您有多个网络账号，为它们设置不同而且强而有效的密码也可以

jadi pastikan anda tahu trend keselamatan siber yang terkini untuk kekal berada
pada tahap keselamatan yang tinggi. Kongsi pengetahuan anda dengan keluarga
dan rakan-rakan anda yang mungkin memerlukan bantuan dalam hal-hal berkaitan
keselamatan siber.

轻松事。您可使用可靠的密码管理工具，帮助您加密、储存和整理所

NASIHAT PENTING

有密码。

• Untuk kekal menggunakan pelbagai kata laluan yang kukuh dan sukar untuk

· 如果您想上网购物，最好设置一个独立的银行账户，并且只在有需要
时存入款项。这样一来，当您的银行账户被入侵时，您就不会蒙受太
大的损失。
· 想在云端备份敏感资料？在上传至云端储存空间前请先加密文件，保
资料受到保护。
· 欲了解最新的网络安全威胁和更多的网络自我防护贴示，请浏览
www.facebook.com/gosafeonline。

akaun-akaun dalam talian anda tidak semestinya rumit. Gunakan perisian atau
aplikasi pengurusan kata laluan daripada sumber yang boleh dipercayai untuk
membantu anda melakukan enkripsi, menyimpan dan menyusun kata laluan-kata
laluan anda.
• Buka akaun bank yang berasingan untuk pembelian dalam talian anda dan
hanya masukkan wang ke dalam akaun ini apabila perlu sahaja. Ini boleh
mengurangkan risiko anda jika akaun bank anda dicerobohi.
• Membuat salinan data sensitif dalam cloud? Pastikan data anda selamat
dengan melakukan enkripsi pada fail-fail anda sebelum mengalihkannya ke
ruang simpanan cloud.
• Pastikan anda tahu maklumat terkini mengenai ancaman terhadap keselamatan
siber dan dapatkan lebih banyak nasihat untuk melindungi diri anda semasa
dalam talian di www.facebook.com/gosafeonline.

வல்�நர் நிைல
இைணயத்தில் பா�காப்பாக�ம் பத்திரமாக�ம் ந� � ப்பதில் ந� ங் கள்
உண்ைமய�ல் ஒ� வல்�நர். இைணயம் எப்ெபா��ம் ஒ� பா�காப்பான
இடமாக இல்லாமல் இ�க்கலாம், ஆனால் உங்கள�ன் ஆழ்ந்த அறிைவக்
ெகாண்� ந� ங்கள் உங்க�ைடய இைணயப் பயன்பாட்ைட உங்கள்
கட்�ப்பாட்�ல் ைவத்�க்ெகாள்வதற்�ச் சிறந்த திறைனப் ெபற்�ள்ள �ர்கள்.
என��ம், அதில் தன்ன�ைற� அைடந்�வ�டாத� ர்கள். மின்ன�லக்க உலகம்
மிக ேவகமாக மாறிக் ெகாண்��க்கிற�, எனேவ ந� ங் கள் இைணயத்தில்
ெதாடர்ந்� பா�காப்பாக இ�ப்பதற்�, ஆக அண்ைமய இைணயப் பா�காப்�ப்
ேபாக்�கள் �றித்த �திய தகவல்கைளத் ெதாடர்ந்� அறிந்�ெகாள்�ங்கள்.
உங்கள�ன் அறிைவ இைணயப் பா�காப்� ெதாடர்பாக ஓரள� உதவ�
ேதைவப்படக்��ய உங்கள் நண்பர்கள் மற்�ம் ��ம்பத்தின�டன்
பகிர்ந்�ெகாள்�ங்கள்.

�க்கிய உதவ�க்�றிப்�கள்
• உங்கள் இைணயக் கணக்�க�க்� ெவவ்ேவறான மற்�ம் வலிைமயான
கட�ச்ெசாற்கைள நிர்வகிப்ப�, ப�ரச்சிைனக்�ள்ளாவைதத் த�க்கலாம்.
உங்கள் கட�ச்ெசாற்கைள மைறயாக்கம் ெசய்ய, ேசமிக்க மற்�ம்
ஒ�ங்கைமக்க உங்க�க்� உதவ�ட, நம்பகமான �ைறய�ல் ெபறப்பட்ட ஒ�
பா�காப்பான கட�ச்ெசால் ெமன்ெபா�ைளப் (Secure Password Manager)
பயன்ப�த்த�ம்.
• ந�ங்கள் இைணயத்தில் ெபா�ட்கைள வாங்�வதற்ெகனத் தன�யாக ஒ�
வங்கிக் கணக்ைக ஏற்ப�த்�ங்கள். ேதைவப்ப�ம் ேபா� மட்�ம் அதில் பணம்
ெச�த்�ங்கள். உங்கள�ன் வங்கிக் கணக்� ஊ��வப்பட்டால், உங்க�க்�
ஏற்படவ��ந்த பாதிப்ைப இ� �ைறக்�ம்.
• ேமகக் கண�ைமச் ேசமிப்பகத்தில் (Cloud) மிக �க்கியமான தர�கைளக்
காப்�நகல் ெசய்கிற�ர்களா? உங்கள் ேகாப்�கைள ேமகக் கண�ைமச்
ேசமிப்பகத்தில் ேசமிப்பதற்� �ன்னர், அவற்ைற மைறயாக்கம் ெசய்வதன்
�லம் உங்கள் தர�கைளப் பா�காக்க�ம்.
• இைணயப் பா�காப்� அச்��த்தல்கள் ெதாடர்பான ஆக அண்ைமய
தகவல்கைளத் ெதாடர்ந்� அறிந்�ெகாள்�ங்கள். இைணயத்தில் உங்கைள
ந�ங்கேள பா�காத்�க்ெகாள்வதற்கான ��தல் உதவ�க்�றிப்�க�க்�,
www.facebook.com/gosafeonline என்ற இைணயத்தளத்ைதப் பார்ைவய�ட�ம்.

