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ਸਾਈਬਰ ਸੁਚਤ
ੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਖਕਉਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ) ਖਿਕਲਖਿਕ ਸਰੂਿ ਸੰ ਸਕਰਣ।
ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲੀਡ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਸਕੌ ਖਟਸ਼ ਗਿਰਨਸੈਂਟ ਸਾਈਬਰ ਖਰਖ਼ਿਲੀਏਨ੍ਸ
ਯੂਖਨਟ ਿੱ ਲੋਂ ਫੰ ਖਡੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਿੰ ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਸਸਸਿਉਸਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਭਾਸਾ ਦੇ 7 ਦਸਤਾਿੇ਼ਿਾਂ ਖਿੱ ਚ ਿੰ ਖਡਆ ਖਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਨ:

•

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ, ਖਜਸ ਖਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਖਰਚੈ ਅਤੇ 6 ਖਕਖਰਆਿਾਂ ਦੀ ਸੰ ਿੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਿਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਖਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ 6 ਖਕਖਰਆਿਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਖਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਰਿੇ ਸਖਹਤ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ।

•

ਖਜਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਖਕਉਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਿੈਬਸਾਈਟ

https://www.ncsc.gov.uk/cyberaware/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਹੁੰ ਖਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਸਿਆ ਸਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਦੇ 6 ਤਰੀਿੇ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਲੋ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਿਾਧੂ ਸਮਾਂ ਗੁ਼ਿਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਹੈਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ-ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੇਠਾਂ ਖਲਿੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਨਸਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

•

ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਿੈਬਸਾਈਟ ਘੋਟਾਲੇ ।

•

ਮਾਲਿੇਅਰ – ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਿਕਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ
ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਿਕਰਣ ਜਾਂ ਿਾਖਤਆਂ ਖਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਾਰੇਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਖਕਖਰਆਿਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਿਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਖਕਖਰਆ 1 - ਆਿਣੀ ਈਮੇਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਗੜਾ ਅਤੇ ਿੱ ਿਰਾ ਿਾਸਿਰਡ ਿਰਤੋ।
ਖਕਖਰਆ 2 - 3 ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਗੜਾ ਿਾਸਿਰਡ ਬਣਾਓ।
ਖਕਖਰਆ 3 - ਆਿਣੇ ਿਾਸਿਰਡ ਆਿਣੇ ਬਰਾਉ਼ਿਰ ਖਿੱ ਚ ਸੇਿ ਕਰੋ।
ਖਕਖਰਆ 4 - ਦੋ-ਗੁਣਕ ਿਰਮਾਣੀਕਰਣ (2ਐਫਏ) ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਖਕਖਰਆ 5 – ਆਿਣੇ ਉਿਕਰਣ ਅੱ ਿਡੇਟ ਕਰੋ।
ਖਕਖਰਆ 6 – ਆਿਣਾ ਡੇਟਾ ਬੈਕਅੱ ਿ ਕਰੋ।
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ਸਿਸਰਆ 1 - ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਲਈ ਇੱਿ ਤਗੜਾ ਅਤੇ ਵੱ ਿਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤੋ
ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਖਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਾਖਤਆਂ ਦੇ ਿਾਸਿਰਡ ਅਤੇ ਿਹੁੰ ਚਣ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸੇਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਿਾਸਿਰਡ ਤਗੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਾਸਿਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਖਤੰ ਨ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਤਗੜਾ, ਖਿਲੱਿਣ ਿਾਸਿਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਇੱ ਕ ਿਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਖਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਖਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਿਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱ ਤਿਿੂਰਣ ਿਾਖਤਆਂ, ਖਜਿੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਇੰਨੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸਿਉਂ ਹੈ?
ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਿੂਰਨ ਿਾਖਤਆਂ ਖਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਿਰ ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਿਰਿਾਹ ਖਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕਲਿਨਾ ਕਰੋ ਖਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਖਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਸੇਿ ਕਰ ਕੇ ਰਿੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਿਾਿਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱ ਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਕਸੇ ਿੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਖਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੌ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਕਸੇ ਿੀ ਿਾਖਤਆਂ ਖਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਿਾਸਿਰਡ ਭੁੱ ਲ ਖਗਆ' ਖਿਸੇਸਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਖਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਿਰਡ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਖਜਸ ਨੂੰ ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਿਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱ ਕ ਿਾਸਿਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਾਖਤਆਂ ਲਈ ਿੀ ਿਾਸਿਰਡ ਰੀਸੈਟ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਖਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਖਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿਣ ਖਿੱ ਚ
ਆਿਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਿਣੀ ਈਮੇਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਗੜੇ ਿਾਸਿਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਿਾਸਿਰਡ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਾਸਿਰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਿਰਾ ਹੈ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਜੇ ਕੋਈ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਸਿਰਡ ਿਤਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਅੰ ਦਰ
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਿੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਿੂਰਣ ਿਾਖਤਆਂ ਖਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ

ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਖਿੱ ਚ ਿਾਸਿਰਡ ਖਕਿੇਂ ਬਦਲਣੇ ਹਨ:

•

ਜੀਮੇਲ।

•

ਯਾਹੂ!

•

ਆਉਟਲੁੱਕ।

•

ਬੀਟੀ।

•

ਏਓਐਲ ਮੇਲ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਇੱ ਥੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਿਰਦਾਤਾ ਿੱ ਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਕ
ਆਿਣਾ ਈਮੇਲ ਿਾਸਿਰਡ ਖਕਿੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਇਿੱ ਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਖਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਖਤਆਂ ਖਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱ ਤੀ
ਮਾਮਖਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਾਧੂ ਿਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖਿੱ ਤੀ ਜੋਖ਼ਮ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਿਰਟ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਿਤਰੇ ਖਿੱ ਚ
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਨਸਖਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਆਿਣੇ ਿਾਸਿਰਡ ਆਿਣੇ
ਉਿਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱ ਿਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਕ ਉਿਕਰਣ ਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਿਰਤੋਂ ਖਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਸਮਾਲ ਖਬ਼ਿਨਸ ਗਾਈਡ ਦੇਿ।ੋ
ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ
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[End Community Language Document 2]

[Start Community Language Document 3]

ਸਿਸਰਆ 2 - ਸਤੰ ਨ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਮਹੱ ਤਿਿੂਰਣ ਿਾਖਤਆਂ ਲਈ ਿੱ ਿਰੇ ਿਾਸਿਰਡ ਿਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਸਾਖਰਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਿਣਾ ਮੁਸਕਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਗੜੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਿਾਸਿਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਖਤੰ ਨ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਖਜਨਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਖਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਨਾਂ)।
ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਚੰ ਨਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਲਾਲਿਤਲੂਨਦਰਖ਼ਤ4!
ਆਿਣੇ ਬਰਾਉ਼ਿਰ ਖਿੱ ਚ ਆਿਣੇ ਿਾਸਿਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਰਬੰਧਨ ਖਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਖਮਲੇ ਗੀ,
ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਖਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਖਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਿਾਂਗੇ।

ਇੱਿ ਤਗੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਪਰੀਸਿਆ ਲਓ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਦਾ਼ਿਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱ ਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਿਾਸਿਰਡ ਚੋਟੀ ਦੇ 100,000 ਖਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿਤਾ ਕੀਤੇ
ਿਾਸਿਰਡਾਂ ਖਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?

•

ਆਰਸਨਲ22 (arsenal22)

•

1ਿੀ&ਯੂਿੀਜੇਡਬਲਯੂ3ਐਨਟੀ (1v&upjw3nt)

•

ਿੀ@55ਡਬਲਯੂ0ਆਰਡੀ (p@55w0rd)

•

ਰੈਡਿੈੈੰਟਸਟਰੀ (RedPantsTree)

•

ਖਿਕਟੋਰੀਯਾ! (Victoria!)

•

2011977

ਉੱਤਰ ਰੈਡਿੈੈੰਟਸਟਰੀ (RedPantsTree) ਹੈ।
ਹੈਕਰ ਲੱਿਾਂ ਿਤਾ ਕੀਤੇ ਿਾਸਿਰਡਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3 ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨਿੇਂ ਿਾਸਿਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹਨ ਖਜਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿਲੱਿਣ ਹੋਣ ਦੀ ਿਾਧੂ
ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।
ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ

https://www.ncsc.gov.uk/cyberaware/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਹੁੰ ਖਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
[End Community Language Document 3]
[Start Community Language Document 4]

ਸਿਸਰਆ 3 - ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣੇ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਸਵੱ ਚ ਸੇਵ ਿਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਿਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਿਣੇ ਬਰਾਉ਼ਿਰ ਖਿੱ ਚ ਸੇਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਬ ਬਰਾਉ਼ਿਰ (ਖਜਿੇਂ ਕਰੋਮ, ਸਫਾਰੀ ਜਾਂ
ਐਿੱਜ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਿਰਡ ਯਾਦ ਰਿਣ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰਨ ਖਿੱ ਚ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਿਾਸਿਰਡ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਭੁੱ ਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਈਬਰ-ਅਿਰਾਧ, ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਨਕਲੀ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓਣ ਖਿੱ ਚ।

ਇਹ ਕਮ਼ਿੋਰ ਿਾਸਿਰਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱ ਕੋ ਿਾਸਿਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ ਿਰਤਣ ਨਾਲੋਂ ਖਜਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸੇਿ ਕੀਤੇ ਿਾਸਿਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਿਕਰਣ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵ ਿੀਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵੇਂ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਖਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਿਕਰਣ ਤੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਖਤਆਂ ਤੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਿ ਕੀਤੇ
ਿਾਸਿਰਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਕਸਮ ਦਾ ਸਾਈਬਰ-ਅਿਰਾਧ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਖਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਆਮ ਹੈ, ਖਜੱ ਥੇ ਖਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਾਸਿਰਡ ਿਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

•

ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਉਿਕਰਣ ਬੰ ਦ ਜਾਂ ਲਾਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

•

ਆਿਣੇ ਉਿਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਗੜੇ ਿਾਸਿਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

•

ਖਕ ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਉਿਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਿਾਖਤਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਗੁਣਕ ਿਰਮਾਣੀਕਰਣ (2ਐਫਏ) ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

•

ਬਾਇਓਮੈਖਟਰਕਸ (ਖਚਹਰੇ ਦੀ ਿਛਾਣ ਜਾਂ ਖਫੰ ਗਰਖਿਰੰ ਟ ਮਾਨਤਾ) ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਿਕਰਣ ਖਿੱ ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣਾ ਡੇਟਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਕ-ਅੱ ਿ ਿੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱ ਤਿਿੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਖਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਿਕਰਣ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਸਵੱ ਚ ਸਿਵੇਂ ਸੇਵ ਿਰੀਏ
ਪਤਾ ਿਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੇਠਸਲਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਿਵੇਂ ਸੇਵ ਿਰਨੇ ਹਨ:
•

ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ।

•

ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਿੱਜ।

•

ਫਾਇਰਫਾਕਸ।

•

ਸਫਾਰੀ।

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ?
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸੇਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿਾਸਿਰਡਾਂ ਤੱ ਕ ਖਕਸੇ ਿੀ ਐਸੇ ਉਿਕਰਣ ਤੋਂ ਿਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਰਾਉ਼ਿਰ ਖਿੱ ਚ
ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ
ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਉਿਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤਗੜੇ, ਿੱ ਿਰੇ ਿਾਸਿਰਡ (ਖਕਖਰਆ 1 ਤੋਂ 3) ਸੈਟ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ
ਹੋ, ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਖਕਖਰਆ 4 ਤੋਂ 6)।

ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ

https://www.ncsc.gov.uk/cyberaware/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਹੁੰ ਖਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
[End Community Language Document 4]

[Start Community Language Document 5]

ਸਿਸਰਆ 4 - ਦੋ-ਗੁਣਿ ਪਰਮਾਣੀਿਰਣ (2FA) ਚਾਲੂ ਿਰਨਾ
ਦੋ-ਗੁਣਕ ਿਰਮਾਣੀਕਰਣ (2FA) ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਖਤਆਂ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਸਿਰਡ ਹੈ।
ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਖਕੰ ਗ ਆਿ ਹੀ 2FA ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਜਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਛਾਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਣ ਲਈ
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਇੱ ਕ ਕੋਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਭੇਖਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ-ਗੁਣਿ ਪਰਮਾਣੀਿਰਣ (2FA) ਸਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਿਰੀਏ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਖ਼ਿਆਦਾਤਰ ਿਾਖਤਆਂ ਲਈ 2FA ਨੂੰ ਹੱ ਥੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਿਾਤੇ 2FA ਦੀ
ਿੇਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਖਕੰ ਗ ਆਟੋਮੈਖਟਕ ਤੌਰ ਤੇ 2FA ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2FA ਨੂੰ ਦੋ-ਕਦਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਿਰਮਾਣੀਕਰਣ ਿੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: 2FA ਸਿਵੇਂ ਿੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ
2FA ਖਕਿੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਖਿਡੀਓ ਤੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਯੂਖਟਉਬ ਉੱਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।
ਈਮੇਲ ਲਈ 2FA ਚਾਲੂ ਿਰਨਾ

•

ਜੀਮੇਲ।

•

ਯਾਹੂ।

•

ਆਉਟਲੁੱਕ।

•

ਏਓਐਲ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 2FA ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

•

ਇੰ ਸਟਾਗਰਾਮ।

•

ਫੇਸਬੁੱ ਕ।

•

ਟਖਿੱ ਟਰ।

•

ਖਲੰਕਖਡਨ।

ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ

https://www.ncsc.gov.uk/cyberaware/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਹੁੰ ਖਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
[End Community Language Document 5]

[Start Community Language Document 6]

ਸਿਸਰਆ 5 – ਆਪਣੇ ਉਪਿਰਣ ਅੱ ਪਡੇਟ ਿਰੋ
ਿੁਰਾਣੇ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ, ਐਿਾਂ ਅਤੇ ਓਿਰੇਖਟੰ ਗ ਖਸਸਟਮਾਂ ਖਿੱ ਚ ਕਮ਼ਿੋਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਸੌਿਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰ ਿਨੀਆਂ ਅੱ ਿਡੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮ਼ਿੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਉਿਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ
ਅੱ ਿਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿਣ ਖਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਉਿਕਰਣਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ ਲਈ ਆਟੋਮੈਖਟਕ ਅੱ ਿਡੇਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਿੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਿੇਗਾ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱ ਿਣਾ ਿਏਗਾ।
ਕੁਝ ਉਿਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ ਨੂੰ ਹੱ ਥੀਂ ਅਿਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰ ਖਿਉਟਰ ‘ਤੇ
ਂ ਰ ਖਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਿਡੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਖਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਖਰਮਾਈਡ

ਆਟੋਮੈਸਟਿ ਅੱ ਪਡੇਟਾਂ ਸਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਿਰੀਏ
ਿਤਾ ਕਰੋ ਹੇਠਖਲਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮਖੈ ਟਕ ਅੱ ਿਡੇਟਾਂ ਖਕਿੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ:

•

ਐਿੱਿਲ - ਮੈਿੱਕ

•

ਐਿੱਿਲ – ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਿੈਡ

•

ਮਾਈਕਰੋਸਾੱਫਟ ਖਿਨਡੋ਼ਿ 10 – ਅੱ ਿਡੇਟ ਲਈ ਖਿਨਡੋ਼ਿ 10 ਲੱਭੋ

•

ਖਿਨਡੋ਼ਿ 7 ਹੁਣ ਸਮਰਖਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਨਡੋ਼ਿ 10 ‘ਤੇ ਅਿਗਰਡ
ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•

ਂ ਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲਟਾਂ
ਐਡ

•

ਂ ਰਾਇਡ ਐਿੱਿਸ
ਐਡ

ਪਰਸ਼ਨ: ਕੰ ਿਨੀਆਂ ਆਿਣੇ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ ਖਿੱ ਚ ਕਮ਼ਿੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਕਿੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

•

ਿੱ ਟੀ

•

ਟਾਕੀ (ਿੈਚ)

•

ਮੁਰੰਮਤ

ਉੱਤਰ: ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਕੰ ਿਨੀ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ ਖਿੱ ਚ ਕਮ਼ਿੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
‘ਟਾਕੀ’ (ਿੈਚ) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਖਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ

https://www.ncsc.gov.uk/cyberaware/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਹੁੰ ਖਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਿਸਰਆ 6 – ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਬੈਿਅੱ ਪ ਿਰੋ
ਬੈਕਅੱ ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਉਿਕਰਣ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰਜ
ੇ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
ਖਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱ ਿ ਕਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਾਂ ਸੰ ਸਕਰਣ ਸੰ ਭਾਖਲਆ
ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਖਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮਖੈ ਟਕ ਬੈਕਅੱ ਿ ਿੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਖਿੱ ਚ ਸੇਿ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ USB ਸਖਟੱ ਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਿ ‘ਤੇ ਬੈਕਅੱ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਿਣੇ
ਕੰ ਖਿਉਟਰ ਤੋਂ ਖਡਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੈਕਅੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ।

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਉਿਕਰਣ ਨੂੰ ਅੱ ਿਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਖਹਲਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਆਿਣੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱ ਿ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਅੱ ਿਡੇਟਾਂ ਕਈ ਿਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਆਟੋਮੈਸਟਿ ਬੈਿਅੱ ਪ ਸਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਿਰੀਏ
ਹੇਠਖਲਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਖਟਕ ਬੈਕਅੱ ਿ ਖਕਿੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ:

•

ਐਿੱਿਲ – ਮੈਿੱਕ।

•

ਐਿੱਿਲ – ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਿੈਡ।

•

ਂ ਰਾਇਡ।
ਐਡ

•

ਮਾਈਕਰੋਸਾੱਫਟ ਖਿਨਡੋ਼ਿ 10 ਅਤੇ ਖਿਨਡੋ਼ਿ 8 ਿਨ ਡਰਾਇਿ।

ਇਿੱ ਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਿਅੱ ਪ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬੈਕਅੱ ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਿੇਗਾ ਖਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਿਾਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਖਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਿਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਿੂਰਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਿੱ ਤੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਗਾਹਕ,
ਜਾਂ ਸਿਲਾਇਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਨਸਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਇਸਦਾ ਖਨਯਖਮਤ ਰੂਿ ਖਿੱ ਚ ਬੈਕਅੱ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਡੇਟਾ ਗੁੰ ਮਣ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਖਿੱ ਚ ਬੈਕਅਿ ਨੂੰ ਖਕਿੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਸਮਾਲ ਖਬ਼ਿਨਸ ਗਾਈਡ ਦੇਿ।ੋ

ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਖਸਕਯੋਖਰਟੀ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ
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