HOW TO
GO SAFE ONLINE
Cybercrime is on the rise and it is important for us to protect ourselves
so we do not become the next victim. Just as we lock our doors to
keep burglars out, we must secure our devices and information to
keep ourselves safe from cyber criminals.
Prevention is key in the fight against cyber threats.
Here are 4 simple tips to GO SAFE ONLINE.

USE AN
ANTI-VIRUS
SOFTWARE

USE STRONG
PASSWORDS
AND ENABLE 2FA

Install anti-virus solutions on your computer and
mobile devices to prevent malware infections, which
can cause persistent pop-ups, battery drain or data loss.

Cyber criminals can easily guess or obtain your
passwords if they are weak, so don’t use personal
information (e.g. your name, birthdate, NRIC, etc.)
as passwords.

VIRUS DETECTED

e Password
Your One-Tim
25
(OTP) is 5573

Anti-virus solutions can scan and remove malware and
block unsafe websites. They are not costly and do not
take up much memory. Be wary of fake apps and only
install anti-virus software from official app stores.

SPOT SIGNS
OF PHISHING
Scammers use phishing emails or websites to get you to
disclose your personal information. Clicking on unknown links
or attachments could infect your computer with malware.

Create long and random passwords by using
‘passphrases’ that you can remember (e.g.
IhadKAYAtoastAT8am) and use different passwords
for different accounts. Enable 2-factor authentication
whenever it’s available. It provides an additional layer
of verification, which makes it harder for cyber
criminals to access your accounts.

UPDATE YOUR
SOFTWARE ASAP
Software updates keep your computer and
devices safe from known security vulnerabilities.

From: Singapore Bank
To: Mr Ravi
Subject: Payment error

Step 1

Step 2

Step 3

Please verify your account
information immediately.
Log on now to www.sg-bank.com.
www.xyz-abc.123.com

Look out for mismatched information such as website
addresses that are misleading. Be wary of emails that ask
for your confidential information, emails you are not expecting
(e.g. winning a contest you didn’t join), and emails with
urgent ‘calls to action’ (e.g. Your account will be closed).

Enable automatic updates if the option is available.

facebook.com/gosafeonline

Watch the videos
on these cyber tips!

twitter.com/gosafeonline
www.csa.gov.sg/gosafeonline
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CARA-CARA UNTUK
SELAMAT DALAM TALIAN
Jenayah siber kini semakin berleluasa dan ianya penting untuk melindungi diri kita
sendiri supaya kita tidak menjadi mangsa siber seterusnya. Situasinya sama seperti
kita mengunci pintu rumah kita untuk mengelak pencuri menceroboh ke dalam
rumah kita, kita perlu memastikan peranti dan maklumat kita sentiasa selamat
daripada pencerobohan penjenayah siber.
Pencegahan merupakan kunci untuk memerangi ancaman siber ini.
Berikut adalah 4 panduan mudah untuk kekal selamat dalam talian.

GUNAKAN PERISIAN
ANTI-VIRUS
Pasang perisian anti-virus pada komputer dan peranti
mudah alih anda untuk mengelak daripada jangkitan
perisian hasad yang boleh menyebabkan tetingkap yang
timbul (pop-ups) secara berterusan, kehabisan bateri
atau kehilangan data.

GUNAKAN KATA LALUANKATA LALUAN YANG KUKUH
DAN AKTIFKAN 2FA
Penjenayah siber boleh meneka atau mendapatkan
kata laluan-kata laluan anda dengan mudah jika ia terlalu
mudah, oleh itu, jangan gunakan maklumat peribadi
(contohnya: nama, tarikh lahir, kad pengenalan anda dan
lain-lain) sebagai kata laluan-kata laluan anda.

VIRUS DETECTED
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Perisian anti-virus boleh mengimbas dan membuang
perisian hasad dan menyekat lelaman web yang tidak
selamat. Perisian anti-virus ini tidak mahal dan tidak
menggunakan banyak memori komputer dan peranti anda.
Berwaspadalah dengan aplikasi palsu dan hanya
memasang perisian anti-virus dari stor aplikasi rasmi.

PERHATIKAN TANDA-TANDA
PERCUBAAN MEMANCING
DATA (PHISHING)
Penipu menggunakan e-mel atau lelaman web memancing
data untuk membolehkan anda mendedah maklumat peribadi
anda. Mengetik pautan atau lampiran yang tidak dikenali dapat
menyebabkan komputer anda dijangkiti perisian hasad.

Reka kata laluan-kata laluan yang panjang dan rawak
dengan menggunakan ‘frasalangkau’ (‘passphrases’) yang
anda boleh ingat (contohnya: IhadKAYAtoastAT8am) dan
gunakan kata laluan-kata laluan yang berbeza untuk
akaun-akaun yang berbeza.
Aktifkan pengesahan 2-faktor pada bila-bila masa ianya
tersedia. Pengesahan 2-faktor ini memberikan satu lagi
peringkat pengesahan yang membuatkan penjenayah siber
ini lebih sukar untuk mencerobohi ke akaun-akaun anda.

MENGEMASKINI PERISIAN
ANDA DENGAN SEGERA
Mengemaskini perisian memastikan komputer dan peranti
anda selamat daripada kelemahan keselamatan terkenal.

From: Singapore Bank
To: Mr Ravi
Subject: Payment error

Step 1

Step 2

Step 3

Please verify your account
information immediately.
Log on now to www.sg-bank.com.
www.xyz-abc.123.com

Perhatikan maklumat yang tidak sepadan seperti alamat laman
web yang mengelirukan. Berwaspadalah dengan e-mel yang
meminta maklumat peribadi anda, e-mel yang tidak anda
jangkakan (contohnya memenangi satu peraduan yang anda
tidak sertai), dan e-mel yang memerlukan ‘hubungi untuk
tindakan’ segera (contohnya: Akaun anda akan ditutup).

Aktifkan kemas kini automatik jika pilihan tersebut tersedia.

facebook.com/gosafeonline

Saksikan video-video
ini untuk panduan siber!

twitter.com/gosafeonline
www.csa.gov.sg/gosafeonline

如何维持良好的
网络安全习惯
随着网络罪案的上升，我们更要保护自己，避免成为网络罪案的受害者。
正如我们平日会将门上锁以防盗贼，我们也必须采取相应措施，加强电子
设备和信息安全，防范网络罪犯。
防患于未然才是对抗网络威胁的制胜之道。这里有4个简单的小贴士来指导您
维持良好的网络安全习惯。

使用防毒软件
在您的电脑和电子设备上安装防毒软件，能够
有效地防止例如连续弹窗，电池耗尽，文件损
失的电脑病毒感染迹象。

使用安全性高的密码
并启用双重认证功能
如果您的密码强度很弱，网络罪犯将可以轻松
地猜到或者获取您的密码。因此，不要使用个
人信息作为密码（例如您的名字、生日日期、
身份证号码等等）
。

VIRUS DETECTED

防毒软件能够扫描和移除恶意软件，也能够屏
蔽不安全的网站。这些防毒软件价格低廉，也
不占据太多的储蓄空间。警惕盗版的手机应用
程序，只从官方的应用商店下载防毒软件。

时时警惕电邮以及网
页的钓鱼迹象
网络罪犯通过钓鱼电邮或者网页来骗取您的重
要个人信息。点击未知的链接或者附件有可能
会让您的电脑感染恶意软件。
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使用您能够记住的“短语”创建长而且随机组
合的密码（例如 IhadKAYAtoastAT8am ），
并且确保不同的账号使用不同的密码。如果账
户设置包含启动双重认证的选项，请立即启动
双重认证功能。这是为了添加多一层验证，让
别人更难进入你的账户。

及时更新您的软件
最新版本的软件可以保护您的电脑和电子设
备，以免受网络攻击。
Step 1

Step 2

Step 3

From: Singapore Bank
To: Mr Ravi
Subject: Payment error

Please verify your account
information immediately.
Log on now to www.sg-bank.com.
www.xyz-abc.123.com

注意电邮是否具有可疑信息，例如网址域名是
否像是仿冒域名。警惕那些向您索取个人机密
信息的电邮、陌生可疑的电邮（例如赢得您未
参加的竞赛）以及发出紧急“号召行动”的电
邮（例如您的帐户将被关闭）
。

观看网络
安全贴士视频！

如果设置包含让软件自动更新的选项的话，
请启用这项选项。
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இைணயத்ைத எவ்வா�
பா�காப்பாகப் பயன்ப�த்�வ�
இைணயக் �ற்றங்கள் அதிக�த்� வ�வதால், அவற்றால் பாதிக்கப்படப்ேபா�ம் அ�த்த நபராக ஆகாமல்
இ�க்க நம்ைம நாேம பா�காத்�க் ெகாள்ளேவண்�ய� �க்கியம். தி�டர்கள் வராமல் த�க்க நம்
கத�கைளப் �ட்�வ� ேபான்�, இைணயக் �ற்றவாள�கள�டம் இ�ந்� நாம் நம� சாதனங்கைள�ம்,
தகவல்கைள�ம் பா�காத்திட ேவண்�ம்.
இைணய அச்��த்தல்க�க்� எதிரான ேபா�ல் த�ப்� நடவ�க்ைககள் மிக �க்கியம். இைணயத்ைதப்
பா�காப்பாகப் பயன்ப�த்த

நச்�நிரல் எதிர்ப்� (ANTI-VIRUS)
ெமன்ெபா�ைளப் பயன்ப�த்�ங்கள்
ெதாடர்ச்சியான பாப்-அப்கள், அதாவ� ேமல்வ��த் திைரகள்,
மின்கலத் திறன் இழப்� அல்ல� தர� இழப்ைப ஏற்ப�த்தக்
��ய த�ங்�நிரல் (malware) தாக்�தல்கள�லி�ந்� த�ப்பதற்�,
உங்கள் கண�ன� மற்�ம் ைகேபசி சாதனங்கள�ல் நச்�நிரல்
எதிர்ப்� ெமன்ெபா�ள்கைள நி�வ�ம்.

4 எள�ய

�றிப்�கள் இேதா.

வ�வான கட�ச்ெசாற்கைளப்
பயன்ப�த்�வ�டன் 2FA
�ைறைய�ம் ெசயல்ப�த்�ங்கள்
உங்கள் கட�ச்ெசாற்கள் பலவனமாக
�
இ�ந்தால், இைணயக்
�ற்றவாள�கள் அவற்ைற எள�தில் ஊகிக்கேவா ெபறேவா
���ம். எனேவ, உங்கள் ெபயர், ப�றந்தநாள், அைடயாள
அட்ைட எண் ேபான்ற தன�ப்பட்ட தகவல்கைளக்
கட�ச்ெசாற்களாகப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம்.
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நச்�நிரல் எதிர்ப்� ெமன்ெபா�ள்களால் த�ங்�நிரல்கைள அகற்ற�ம்,
பா�காப்பற்ற இைணயத்தளங்க�க்�ச் ெசல்வைதத் த�க்க�ம்

உங்களால் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ளக்��ய ந�ண்ட, எள�தில்

���ம். இைவ வ�ைல�யர்ந்தைவ அல்ல. ேம�ம், இைவ

யா�ம் ஊகிக்க ��யாத 'ெதாடர்கைளக் ெகாண்ட'

நிைனவகத்தில் அதிக இடத்ைத எ�த்�க்ெகாள்வ�மில்ைல.
ேபாலிச் ெசயலிகள் �றித்� எச்ச�க்ைக�டன் இ�ங்கள். ேம�ம்,
அதிகார�ர்வ ெசயலிக்�டங்கள�லி�ந்�

(app stores)

மட்�ேம

நச்�நிரல் எதிர்ப்� ெமன்ெபா�ைளப் பதிவ�றக்கம் ெசய்�ங்கள்.

கட�ச்ெசாற்கைள உ�வாக்�ங்கள் (எ.கா. IhadKAYAtoastAT8am).
ேம�ம், ெவவ்ேவ� கணக்�க�க்� ெவவ்ேவ�
கட�ச்ெசாற்கைளப் பயன்ப�த்�ங்கள். இயன்றேபாெதல்லாம்
இரட்ைட மைறச்ெசால் �ைறையச் ெசயல்ப�த்�ங்கள். உங்கள்
கணக்�கள�ல் மற்றவர்கள் அத்�ம� றி �ைழவைத இ� ேம�ம்
க�னமாக்கி, ச�பார்ப்ப�ல் ஒ� ��தல் ப�ையச் ேசர்க்�ம்.

ஃப�ஷிங்கின் (ேமாச�
மின்னஞ்சல்கள�ன்) அறி�றிகள்
உங்கள் தன�ப்பட்ட தகவல்கைள ந�ங்கேள ெவள�ப்ப�த்�ம்ப�
ெசய்ய, ஃப�ஷிங் மின்னஞ்சல்கள் அல்ல� இைணயத்தளங்கைள
இைணய ேமாச�க்காரர்கள்

(Scammers) பயன்ப�த்�வர்.

அறி�கமில்லா இைணயத்தள அல்ல� ேகாப்� இைணப்�கைளச்
ெசா�க்�வ�,

உங்கள் கண�ன�ய�ல் த�ங்�நிரல் பாதிப்ைப

ஏற்ப�த்தக்��ம்.

உங்கள் ெமன்ெபா�ைள
உட�க்�டன் ��ப்ப��ங்கள்
�ன்னேர அறியப்பட்ட பா�காப்� பாதிப்�கள�லி�ந்�
ெமன்ெபா�ள் ��ப்ப�த்தல்கள் உங்கள் கண�ன�ையப்
பா�காப்பாக ைவத்தி�ம்.
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Step 2

Step 3

From: Singapore Bank
To: Mr Ravi
Subject: Payment error

Please verify your account
information immediately.
Log on now to www.sg-bank.com.

தான�யக்கப் ��ப்ப�த்தல்க�க்கான ெத�� இ�க்�மாய�ன்,
அதைனச் ெசயல்ப�த்த�ம்.

www.xyz-abc.123.com

சந்ேதகத்�க்��ய இைணயத்தள �கவ�கள் ேபான்ற
ெபா�ந்தாத் தகவல்கள் �றித்�க் கவனமாக இ�க்க�ம். உங்கள்

இைணய பா�காப்�த் ெதாடர்பான

தன�ப்பட்ட தகவல்கைளக் ேகட்கின்ற மின்னஞ்சல்கள், ந�ங்கள்

உதவ�க்�றிப்�கள�ன் காெணாள�ையக் கா�ங்கள்!

எதிர்பார்க்காத மின்னஞ்சல்கள் (உதாரணத்திற்�, ந�ங்கள்
பங்ேகற்காத ேபாட்�ய�ல் ெவற்றி ெபற்றதாக அறிவ�த்�) மற்�ம்
அவசர ‘நடவ�க்ைக அைழப்�ʼ ெகாண்ட மின்னஞ்சல்கள்

facebook.com/gosafeonline

(உதாரணத்திற்�, உங்கள் கணக்� �டப்ப�ம்) ேபான்றைவ

twitter.com/gosafeonline

�றித்� எச்ச�க்ைகயாக இ�க்க�ம்.

www.csa.gov.sg/gosafeonline

