PUNJABI

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਲਈ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ
ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ।

ਲੰ ਮੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

CERT NZ ਇੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋ ਬਾਰਾਂ ਦਾ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, popcornwithbutterisbest!1

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ ।
CERT NZ ਭਰੋ ਸੇ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CERT NZ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ

ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਬਰ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਲੰ ਮੇ , ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱ ਖਣ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ
ਇੱ ਕ ਲੰ ਮਾ ਪਾਸਵਰਡ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੰਬਰਾਂ, ਅੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਨ੍ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿੰ ਨਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਇੱ ਕ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈ ਨੇ ਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ
ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤੋ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ!
ਇੱ ਕ "ਪਾਸਵਰਡ ਮੈ ਨੇਜਰ" ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਤਿਜੋ ਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਹੈ । ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਟੋ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈ ਨੇਜਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰ ਮ ਇਹ ਕਰੇ ਗਾ!

ਟੂ -ਫੈ ਕਟਰ(ਦੋ -ਕਾਰਕ) ਪ੍ਰ ਮਾਣੀਕਰਨ ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਸੀ(ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ) ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ

ਟੂ -ਫੈ ਕਟਰ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਕਤਾ (2FA) ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ
ਪਰਤ ਹੈ ।

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰ ਨੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਕਦਮ
ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੋ ਂ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋ ਡ
ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ।

ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਚੋ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ, ਟੈ ਬਲੇ ਟ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ 2FA ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਆਪਣੇ ਵੇ ਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਬੇ ਨਤੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਐਪ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਸੀ(ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ) ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇ ਗਾ।

ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਡਿਵਾਈਸਾਂ ) ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰੋ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ(ਡਿਵਾਈਸ) (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ, ਕੰ ਪਿਊਟਰ, ਟੈ ਬਲੈ ੱਟ) ਨੂੰ
'ਅੱ ਪਡੇ ਟ' ਕਰਨ ਲਈ ਚੇ ਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ —
ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ ।
ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋ ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫਟਵੇ ਅਰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ
ਕਰਨਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ
ਕਮਜ਼ੋ ਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰੋ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਸਤ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ CERT NZ ਨੂੰ
www.cert.govt.nz 'ਤੇ ਕਰੋ

ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੰ ਸਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱ ਪਡੇ ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਣ ਲਈ
ਸੈ ਟੱ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ !

ਇੱ ਕ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਓ
www.cert.govt.nz
CERT 8012

