INTERMEDIATE
You have picked up some of the tricks in the book and generally practise good
cyber hygiene. Unfortunately, gaps in your cybersecurity knowledge may put you at
risk of falling victim to cyber criminals. You may overlook some issues that could
lead to serious consequences, such as the loss of your personal data and money.
With more knowledge and practice, you can master the art of being cyber savvy.

ESSENTIAL TIPS
• Use different passwords for your online accounts. If you always use the same
password, or variations of it, and one of your accounts is hacked, cyber
criminals can gain access to other of your online accounts.
• Always install operating system updates promptly. Updates provide patches to
security gaps found in the system. Such gaps can be used by cyber criminals to
take control of your device.
• Avoid performing online shopping and banking transactions on shared or
public computing devices, especially over unsecured Wi-Fi networks.
• Stay current on the latest in cybersecurity threats and pick up more tips to
protect yourself online at www.facebook.com/gosafeonline.

中级水平

TAHAP PERTENGAHAN

您已经掌握了一般的网络安全窍门，在使用网络时有采取良好的防范

Anda sudah faham beberapa nasihat yang diberi dan pada keseluruhannya telah

措施。不过，您的网络安全知识还有待加强，如果稍有不慎，可能会
落入网络罪犯的陷阱。您可能忽略了一些能够导致个人资料和财物损

mengambil langkah keselamatan semasa melungsuri internet. Malangnya,
kekurangan pengetahuan mengenai keselamatan siber anda boleh meletakkan diri
anda dalam risiko menjadi mangsa penjenayah siber. Anda mungkin terlepas

失等严重后果的事项。加强网络安全知识，谨慎上网，做个网络安全

pandang beberapa isu yang boleh membawa akibat yang serius, seperti

达人！

kehilangan data peribadi dan wang anda. Dengan lebih banyak pengetahuan

重要贴示
· 如果您拥有超过一个网络账号，请为它们设置不同的密码。如果您总是
使用相同的密码，或者只是对密码稍作变动，一旦某个账号被入侵，
网络罪犯也能侵入其他的账号。
· 及时为电脑的操作系统安装更新程序。这些更新程序能够补救在系统
中所发现的安全漏洞，防止网络罪犯乘虚而入，利用这些漏洞控制您
的设备。
· 上网购物和利用网上银行服务时，请避免使用共享或公共电脑设备，
特别是连接至未加密的无线网络的电脑设备。
· 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。

dan latihan, anda akan memperolehi kecekapan untuk menjadi seorang yang
bijak siber.

NASIHAT PENTING
• Gunakan kata laluan yang berbeza untuk akaun-akaun dalam talian anda. Jika
anda sering menggunakan kata laluan yang sama, atau pempelbagaian
daripada kata laluan tersebut, dan salah satu daripada akaun anda digodam,
penjenayah-penjenayah siber boleh menceroboh ke dalam beberapa akaun
dalam talian anda.
• Sentiasa pasangkan kemas kini sistem operasi dengan segera. Pengemaskinian
dapat mengatasi ‘kelemahan-kelemahan’ keselamatan yang terdapat dalam
sistem. ‘Kelemahan-kelemahan’ seperti ini boleh digunakan oleh penjenayah
siber untuk menguasai alat-alat atau peranti anda.
• Elak menggunakan komputer yang dikongsi atau komputer awam untuk
membeli-belah atau melakukan urusan perbankan secara dalam talian, terutama
jika rangkaian Wi-Fi yang digunakan tidak dikawal.
• 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.

இைடநிைல
ந� ங் கள் இத்�ைறய�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் சில உத்திகைளத்
ெத�ந்�ைவத்தி�ப்பதால்,

ெமாத்தத்தில் ஆேராக்கியமான இைணயப்

பயன்பாட்ைடக் கைடப்ப��க்கிற�ர்கள். �ரதி�ஷ்டவசமாக, இைணயப்
பா�காப்� ெதாடர்பாக ந� ங் கள் அறிந்திராதைவ , உங்கைள இைணயக்
�ற்றவாள�கள�டம் சிக்க ைவப்பதற்கான ஆபத்ைதக் ெகாண்��க்கலாம்.
உங்கள�ன் தன�ப்பட்ட வ�வரங்கள், பணம் ஆகியவற்றின் இழப்� ேபான்ற
மிக�ம் க�ைமயான ப�ன்வ�ைள�க�க்� வழிவ�க்கக்��ய சில
ப�ரச்சிைனகைள ந� ங்கள் �றக்கண�க்கக்��ம். ��தல் அறி� மற்�ம்
பய�ற்சிய�ன் �லம் ந� ங் கள் இைணயப் பயன்பாட்�ல் ைகேதர்ந்தவர்
ஆகலாம்.

�க்கிய உதவ�க்�றிப்�கள்
• உங்கள�ன் இைணயக் கணக்�க�க்� ெவவ்ேவ� கட�ச்ெசாற்கைளப்
பயன்ப�த்�ங்கள். ந�ங்கள் எப்ெபா��ம் ஒேர கட�ச்ெசால்ைலேயா அதன்
ேவ�பட்ட வ�வங்கைளேயா பயன்ப�த்தி, உங்கள் கணக்�கள்
ஊ��வப்பட்டால், இைணயக் �ற்றவாள�கள் உங்கள�ன் பல்ேவ� இைணயக்
கணக்�கள�ல் �ைழவதற்கான அ�மதிையப் ெபற ���ம்.
• எப்ெபா��ம் இயங்�தளப் ��ப்ப�த்தல்கைள (operating system updates)
உட�க்�டன் நி��ங்கள். அைமப்ப�ல் காணப்ப�ம் பா�காப்�
‘இைடெவள�க�க்கான’ சீ ரைமப்� நிரல்கைள (patch) ��ப்ப�த்தல்கள்
வழங்�கின்றன. உங்கள் சாதனத்ைதத் தங்கள் கட்�ப்பாட்�க்�ள்
ெகாண்�வ�வதற்� இைணயக் �ற்றவாள�கள் அத்தைகய ‘இைடெவள�கைளப்’
பயன்ப�த்தக்��ம்.
• பகிர்ந்�ெகாள்ளப்ப�கின்ற அல்ல� ெபா�க் கண�ன� சாதனங்கள�ல், �றிப்பாக
பா�காப்பற்ற கம்ப�ய�ல்லாக் கட்டைமப்�கள�ன் வாய�லாக, இைணயத்தில்
ெபா�ட்கைள வாங்�வ�, வங்கிப் ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� ஆகிய
நடவ�க்ைககைளத் தவ�ர்க்க�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.

