




PREFACE

Women play a crucial role in the growth of the economy. Over the years Indian women have 
contributed to the development of the nation. A large number of women are in the forefront leading 
various corporate organizations. They have contributed well to the entrepreneurial programs as 
well. But still there are women who need to be empowered through education and motivate to 
come forward to dream bigger and to realize their dreams. Digital India movement the flagship 
programme of Indian government has given importance to empowering women digitally and also 
to make them more liberated, strong and empowered by participating in the development of the 
nation. Digital India has the main mandate of digital services accessible for all class of people in 

India and also has a focus on social and economic empowerment of women.    

At present Internet users India are near to 500 million with an estimate of 143 million female 
internet users overall, which is approximately 30% of total Internet users in India. Cyber crimes 
against women are on the rise and have been drastically victimized in the cyberspace. Some 
negative minded people  try to defame women by sending obscene e-mails, stalking women by 
using chat rooms, websites etc, spoofing e-mails, morphing of images for pornographic content 
etc. Massive awareness needs to be created among women regarding the safe use of Mobile 
Phones, Computers and the Internet.  While digital India is paving its way in urban and rural 
India, the underlining digital gender gap still persists. Digital literacy is therefore a key to ensure 

everyone stays informed, engaged and safe online. 

Even though today’s women and are strong and equally contributing towards the development of 
the society, women still face issues of abuse in physical as well as cyber world. Even though cyber 
crimes in general are considered to be gender neutral the problems and issues faced by women 
are different and more damaging and creates intense agony. Considering the sensitivity behind 
the issues faced by women in India, Information Security Education & Awareness has created a 
Handbook exclusively for women in India. This Cyber Security Handbook for women would help 
women to follow safety measures while using the cyber space and derive benefits by safe use of 

cyber space.
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పరిచయం
భారతదేశం, దాని ప్రధాన జనాభా సామాజిక మీడియా తో 

కట్టిపడేశాయి,  రోజువారీ అవసరాలు కోసం ఇంటర్నెట్నె ఉపయోగంచే  
మహిళలు పెరుగుతునానెరు. అనుసంధానమైన కమ్యూనిటీలో 

అనేకమంది మహిళలు ఆన్లైన్ షాపంగ్, ఆన్లైన్ లావాదేవీలు, సోషల్ 
మీడియా, ప్రయాణ సహాయం, సందేశం, ఇమెయిల్, వంట వీడియోలు, 

ఉద్యూగ శోధన, యోగ వీడియోలు, కొత్త తలులైలకు తల్లైదండ్రుల 
సలహాలు, నూతన వాయూపారానినె ప్రారంభంచడంలో వయూవసాథాపక సహాయం 
కోసం అనేకమంది మహిళలు ఇంటర్నెట్లై ఆధారపడతారు.  చాలామంది 

మహిళలు అందుబాట్లో ఉననె ఖాళీ సమయములో ఇంటర్నెట్నె 
వాడుతునానెరు. సాధారణంగా, ఒక మహిళ యొక్క స్వభావం చాలా 

మంచిది. వారు దయ గల, అమాయక, అంకితమైన, నిజాయితీ మరియు 
వారు చూసేవి సులభంగా నముముతారు కాని అవి ఎలలైప్పుడూ నిజమైన 
కాదు. సైబర్ నేరసు్తలు మహిళ యొక్క ఉధార స్వభావం వలలై వారి పైన 

సైబర్ నేరాలు పెరుగుతునానెయి.

 ఇంటర్నెట్ ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో మన జీవితానినె మరింత 
అనుకూలమైనదిగా చేసంది, కానీ అది ప్రతికూల ప్రభావాలను 

కల్గ ఉంది.  వయూకు్తల అవసారలకు అనుగుణంగా ఇంటర్నెట్ వివిధ 
అవకాశాలను వారి సా్వరథా ఉదేదేశాలు కోసం అందిసు్తంది. ఈ ఫల్తంగా 
మాల్్వర్, ఫిషంగ్, ఫారిముంగ్, ఐడంట్టీ దంగతనం, స్పుఫింగ్, ఆన్లైన్ 
సా్కములై, వైరస్, ట్రోజన్, రంసంవేర్ మరియు మరినినె ఇట్వంట్ పలు 

బెదిరింప్లకు తెగసా్తరు. ఈ సైబర్ ప్రపంచంలో మహిళలు ఎలా 
సురక్షితంగా ఉంటారో మన మనసుసులో ఒక పెదదే ప్రశనె. ఈ డిజిటల్ 
అనుసంధాన ప్రపంచంలో, మహిళలు వేధంప్లకు గురవ్్తనానెరు, 
బెదిరించబడుతునానెరు. కాని దానికి చింతిచాల్సున అవసరం ల్దు, 

మనము చిననె చిననె జగ్రతలు తీసుకోవడము వలలై ఈ సైబర్ ప్రపంచంలో 
చాలా సురక్షితంగా ఉండవచ్చు. 

భారత ప్రభుత్వం ఇన్ఫర్ముషన్ సెకూయూరిటీ ఎడుయూకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ 
(ISEA) ఫేజ్ II ప్రాజెక్టి తో సాధారణ ప్రజలను ప్రోతసుహించడం మరియు 

అవగాహన కల్పుసు్తంది.  ప్రత్యూకముగా మహిళలకు సైబర్ భద్రత పై 
మారగుదర్శకాలను సృషటించి, ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో సురక్షితంగా 
ఉండేలాగా ప్రోతసుహిసు్తంది. www.infosecawareness.in   నుండి 

ఈ మారగుదర్శకాలను అనుసరించడం దా్వరా మహిళలు తమను 
తాము రక్షించ్కోవచ్చు మరియు ఇతర మహిళలు సహచరులోలై 

ఈ అవగాహనను విస్తరించడంలో పాల్గునాల్. సైబర్ అవగాహనలో 
పాలోగునండి మరియు భారతదేశంను సైబర్ అవగాహన గల దేశంగా 

మారచుండి.

‘సెక్యూర్ యువర్సెల్ఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ది నేషన్’



మొబైల్ 
అప్లికేషన్స్

ఆన్లిన్ టాక్స్ అప్లికేషన్స్
సాముర్టి ఫోన్సు మరియు ఇతర అప్సు 
మన  జీవితాల యొక్క మారాగునేనె 
మారిచు వేసాయి. టాక్సు బుకింగ్ 
అప్సు దా్వర సంప్రదాయ టాక్సు 
వాయూపార పరిశ్రమ మందగంచింది. 

ఉబర్, మెరు, ఓలా వంట్ ప్రముఖ పేరులై 
ప్రైవేట్ రవాణా ప్రయోజనాలకు మారగుం 
చూపంచాయి.
ఈ అప్సు  ఉపయోగంచడానికి మన పేరు, 
మొబైల్ నంబర్ మరియు ఇ-మెయిల్ 

కల్గ ఉననె మన వయూకి్తగత సమాచారానినె 
అందించి అందులో రిజిషటిర్ చేసుకోవాల్. 
ఇది మహిళల గురి్తంప్కు ముప్పు 
కల్గంచవచ్చు. ఒక టాక్సు / కాయూబ్ ను బుక్ 
చేయాలనుకుననెప్పుడు మన మొబైల్ నంబర్ 
ను వారు అసైన్  చేయబడ్డ డ్రైవర్ కి షేర్ 
చేయబడుతుంది . ఆ డ్రైవర్ మీ మొబైల్ 
నంబరునె దంగల్ంచి, దురి్వనియోగం 
చేయవచ్చు.

1

షాప్ింగ్ అప్లికేషన్లి
ఆన్లైన్ షాపంగ్ 
వెబె్సుట్లై ప్రసు్తతం 
మొబైల్ సేనెహపూర్వక 
అపలైకేషనలై ను 
వినియోగదారులకు 

మరింత సులువ్గా 
అందిసు్తనానెయి. ఆకర్షణీయమైన 
ఆఫరలైతో వివిధ షాపంగ్ 
అపలైకేషనలై ప్రకటనలతో సోషల్ 
మీడియా ప్రవహిసు్తంది. 
మహిళలు  ప్రకటనలలో 
ప్రదరి్శసు్తననె ఉతపుతు్తలకు  
ఆకరి్షంచబడతారు. వారు డౌన్లైడ్ 
చేసే ముందు ఈ అపలైకేషనలై 
యొక్క ప్రైవసీ సెట్టింగ్సు  ను 
కూడా తనిఖీ చేయరు. ఇది 
మొబైల్ ఫోనలైలో నిల్వ చేయబడిన 

మీ వయూకి్తగత సునినెతమైన 
సమాచారానినె రాజీ పడటానికి 
దారి తీసు్తంది. ఈ అపలైకేషన్సు 
కొనుగోలు సమయంలో 
చూపంచినదాని కంటే చౌకైన 
ఉతపుతు్తలతో వినియోగదారుని 
మోసం చేయవచ్చు. 

జాబ్ పోరటోల్స్
మీరు ఆన్లైన్ 
జాబ్ పోరటిల్ లో 
ప్రపంచవాయూప్తంగా 
ప్రసు్తతం 
ఉననెఅనినెఖాళీలు 

మరియు జాబ్సు ని అందులో 
కనుగంటారు. ఈ ఉద్యూగ 
పోరటిల్ దా్వరా మీ ఉద్యూగ 
దరఖాసు్తను సమరిపుంచవచ్చు 
మరియు మీ అపలైకేషన్ వెంటనే 
వారికి అందుతుంది అని నిరాధారన 
చేసుకోవచ్చు. కొనినె ప్రఖాయూత 
ఉద్యూగ పోరటిల్ అపలైకేషనులై 
నౌకరీ, టైమ్సు జాబ్సు, ఇండీడ్, షైన్ 
మొదలైనవి ఉనానెయి. ముందు 
చెపపునట్లైగా ఇవి  మీ గురి్తంప్కు 
ముప్పుకు కూడా కారణం 

కావచ్చు.
గురి్తంప్ దంగలు ఉద్యూగ 
మారుపుల కోసం చూసు్తననె 
వయూకు్తలను కనుగనడానికి ప్రముఖ 
ఉద్యూగ అపలైకేషనలై దా్వరా సా్కన్ 
చేసా్తరు. వారు మీ ఉద్యూగ శోధన 
యొక్క క్లకమైన అంశాలని 
సేకరిసా్తరు మరియు మీకు 
నకిలీ ఉద్యూగానినె అందించే 
కాల్సు ని ఆఫర్ చేసా్తరు. వారు 
మీరు ఉద్యూగ పోరటిలోలై బ్రౌజ్ 
చేసు్తననె మీ క్లకమైన అంశాలకు 
సంబంధంచిన ఉద్యూగాలను 
అందించి, మీ యొక్క నమముకానినె 
పందుతారు.
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ఎడుయుకేషన్ అప్లికేషన్స్
తలులైలు వారి 
పలలైలకు ఎలలైప్పుడూ 
ఉత్తమమైనది 
ఇవ్వడానికి చూసా్తరు. 
కొనినె ఎడుయూకేషన్ 

అప్సు ఉననెత పాఠశాల 
విదాయూరుథాలకు అనుకూలంగా, 
కొనినె త్వరలోనే కళాశాల 
గ్రాడుయూయేట్సు అయేయూ వారి కోసం 
తయారు చేయబడతాయి; 
కొనినె మరింత సముచితమైన 
విదయూను అందించేవారి వారి 
కోసం తయారు చేయబడతాయి. 
ఎడుయూకేషన్ అపలైకేషన్సు తలులైలలో 
చాలా శ్రదధా ను కల్గసు్తనానెయి. 
కానీ ఉత్తమమైన వాట్ని 
గురి్తంచడం అనేది మీరు 

అనుకుననెదానికంటే చాలా 
కషటిం. చాలా అపలైకేషన్సు ట్రయల్ 
పీరియడ్ లో సమాచారంతో 
కూడిన ఫ్రీ ట్రయల్ ఆఫర్సు ని 
అందిసా్తయి. ఒకసారి ట్రయల్ 
పీరియడ్ ముగసన తరా్వత, 
అపలైకేషన్ ని కొనుగోలు 
చేసుకోవలస వసు్తంది, కంటంట్ 
నాణయూత తగుగుతుంది మరియు 
కసటిమరి్క డబుబు కోలోపుయినట్లై 
మరియు మోసగంచబడినట్లై 
అనిపసు్తంది. కొనినె నమముదగనవి 
అపలైకేషన్సు గూగుల్ కాలైస్ 
రూమ్, కాలైస్ ట్రీ, బైజూస్ అప్, 
ఖాన్ అకాడమీ, ఎడమొడో  
మొదలైనవి. 

బయుింకింగ్ అప్లికేషన్స్
బాయూంకింగ్ అపలైకేషన్సు 
అభవృదిధాతో, బాయూంక్ 
ప్రక్రియ వేగవంతంగా 
మరియు మరింత 
నమముదగనదిగా 

మారింది. రికారు్డ క్పంగ్ 
మరియు తిరిగ పందడం 
చాలా సులభం అవ్తుంది. 
వారి్షక, నలవారీ మరియు 
రోజువారీ ప్రాతిపదికన వారి ఖరుచు 
అలవాటలైను వినియోగదారులు 
అరథాం చేసుకోవడానికి మరియు 
విశ్లైషంచడానికి బాయూంకింగ్ 
ఆప్సు  సహాయపడతాయి. ఆన్లైన్ 
లావాదేవీలకు మరియు ఆన్ 
లైన్ షాపంగ్ చెల్లైంప్ కొరకు 
మహిళలు బాయూంకింగ్ అపలైకేషన్సు 

పై ఆధారపడుతునానెరు.  దినిలో 
అనినె సానుకూల లక్షణాలతో 
పాట్ ప్రతికూల ప్రభావానినె 
కల్గ ఉంటాయి.  సైబర్ 
నేరసు్తలు చటటిబదధామైన బాయూంకు 
వెబె్సుట్లై పోల్వ్ననె లోగోలు / 
పాఠాలు లావాదేవీలతో ల్ంకునె 
పంపవచ్చు. మీరు ఈ ల్ంకలై దా్వరా 
లావాదేవీలు చేసనప్పుడు, డబుబు 
నేరుగా సైబర్ నేరసు్తల ఖాతాకు 
బదిలీ చేయబడుతుంది.
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చాటిింగ్ / ఇనస్్టింట్ 
మెసేజింగ్ అప్లికేషన్స్
ఈ రోజులోలై 
ఇ-మెయిల్ / 
SMS / ఇనాసు్టంట్ 
మెసేజింగ్ (IM) అనేది 

మహిళలలో ప్రధాన సమాచార 
ప్రసార మాధయూమాలు.   సాముర్టి 
ఫోన్ ను ఉపయోగంచకుండా 
ఉండడం ఎవరికైనా కషటింగా 
ఉంది. మొబైల్ IM ఆప్సు 
సంక్షిప్త సందేశ సేవ (SMS) ను 
అధగమంచాయి. IM ఆప్సు యొక్క 
యూజర్ ఫ్ండనెస్ కారణంగా 
మహిళలు తక్షణ సందేశ ఆప్సు ను 
ఉపయోగంచ్కుంటారు. దీనిని  
సేనెహితులకు/ కుట్ంబానికి కాల్ 

చేయటానికి ఉపయోగంచవచ్చు. 
ఇది గ్రూప్ చాట్సు ను కూడా 
అనుమతిసు్తంది. ఇది మీకు అనేక 
మారాగులోలై సహాయపడుతుంది 
అయినపపుట్క్ అనేక భద్రతా 
సమసయూలు ఉనానెయి. మీ ప్రొఫైల్ 
పకచుర్ ని ఎవరైనా చూడవచ్చు 
మరియు ఉపయోగంచవచ్చు. 
ఇది మీ గురి్తంప్కు ముప్పు 
కల్గంచవచ్చు. WhatsApp, 
WeChat మరియు LINE 
అనేవి ఇనసు్టంట్ మెసేజ్ (IM) 
అపలైకేషన్సు అందరూ విస్తృతంగా 
ఉపయోగసా్తరు.
 

ట్రావెల్ అిండ్ హోటల్ 
బుకింగ్ యాప్స్
మీరు విమాన 
ట్కెట్లై ల్దా హోటల్ 
ట్కెటలైను బుక్ 
చేసేటప్పుడు  ప్రయాణ 

మరియు హోటల్ బుకింగ్ 
Apps అప్పుడప్పుడు  మీకు 
కాంబో ఆఫరులై ఇసా్తరు. మీరు 
మొదట్సారి తమ అపలైకేషన్సు 
దా్వరా ట్కెటలైను కోనుగోలు 
చేసనప్పుడు ప్రయాణ సంసథాలు 
డిస్కంట్నె అందిసా్తయి. 
ఇంకొక ప్రధాన ప్రయోజనం 
ఏమటంటే ఈ ప్రయాణ అప్సు  
ప్రత్యూకంగా అందుబాట్లో 
ఉననె విమాన మరియు హోటల్ 

ఒపపుందాలను తరచూగా అప్సు 
కు  అందిసా్తయి. ఆఫరలైను చూస 
చాలా మంది ప్రయాణ ట్కె్కటలైను 
బుక్ చేసుకుంటారు మరియు 
వారి  పేరు పైనా బుక్ చేసుకుననె 
ట్కె్కట్ / హోటల్ ల్నందున డబుబు 
కోలోపువటం జరుగుతుంది. మై 
ట్రిప్, త్రివగో, యాత్ర మరియు 
అగోడా తదితర ఆప్సు  కొనినె 
నమముదగన ఆప్సు గా ఉనానెయి.
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డెస్క్ టాప్ భద్రత

అనేక మంది మహిళలు సైబర్ నేరాల బాధితులుగ మారుతున్నారు. ఇంటర్నాట్ ఎక్కువగా అందుబాటులో 
ఉండడము వలన మరియు మొబైల్ పరికరాల ద్వారా సమాచారము వేగంగా వ్యూపంచడము వలన 
మహిళలు క్రొత్త ప్రమాద్లక్ గురవ్్తన్నారు. కాబట్టి ప్రమాద్ల గురించి జాగ్రత్త వహించాలి.
సరైన భద్రతా లేక్ండా ఉపయోగంచబడే వయూక్్తగత కంప్యూటర్ లోని వనరులను ఉపయోగంచి అక్రమ 
కారయూకలాపాలు చేయటానిక్ ద్రి తీస్తంది. ఈ దోపడీద్రులు వైరస్, ట్రోజనులు, కీ లాగరులు మరియు 
కొనినాసారులు రియల్ హ్యూకరులు కావచ్చు. దీని వలన డేటా దంగతనం, డేటా నషటిం, వయూక్్తగత సమాచారం 
మరియు పాస్ వర్డ్ వంట్ ఆధారాలను దంగలించడం జరుగుతుంది.అందువలలు, మీ వయూక్్తగత కంప్యూటర్ 
రాజీపడక మునుపే సరక్ంచ్కొండి.

బ్రౌజర్ భద్రత: ఇ-మెయిల్ భద్రత: వైర్లిస్ సెక్యురటీ: మోడెమ్ సెక్యురటీ:

 y ఎలలైప్పుడూ తాజా 
పాచెసో్త మీ వెబ్ బ్రౌజరినె 
నవీకరించండి.

 y బ్రౌజరోలై భాగంగా 
నిరిముచబడిన గోపయూతా 
ల్దా భద్రతా సెట్టింగలైను 
ఉపయోగంచండి.

 y కంటంట్ ఫిలటిరింగ్ 
సాప్టి వేర్ ను కూడా 
ఉపయోగంచ్కోండి. 

 y ఎలలైప్పుడూ శోధన ఇంజిన్ 
లో “ON” సురక్షిత శోధన 
ఉపయోగంచాల్.

 y ఎలలైప్పుడూ మీ 
ఇమెయిల్ ఖాతా కోసం 
బలమైన పాస్ వర్్డ ను 
ఉపయోగంచండి.

 y ఎలలైప్పుడూ ఇమెయిల్ 
జోడింప్లను తెరచే 
ముందు తాజా నవీకరణ 
యాంటీ-వైరస్ మరియు 
యాంటీ-సె్పు వేరలైతో సా్కన్ 
చేయండి.

 y ఎలలైప్పుడూ సాపుమ్ 
ఫోల్డరునె ఖాళీ చేయడము 
గురు్తంచ్కోండి.

 y డిఫాల్టి అడిమునిసే్రేటర్ 
పాస్వర్డ్లను మారచుండి.

 y WPA ఆన్ చేయండి 
(Wi-Fi ప్రొటకెటిడ్ యాకెసుస్) 
/ WEP ఎన్్కరిప్షన్.

 y  డిఫాల్టి SSID మారచుండి.
 y  MAC చిరునామా 

ఫిలటిరింగునె ఎనేబుల్ 
చెయయూండి.

 y  ఉపయోగంలో ల్నప్పుడు 
మీ వైర్లైస్ నట్ వర్్క ను 
నిల్పవేయండి.

 
 
 

 y డిఫాల్టి పాస్వర్డ్లను 
మారచుండి.

 y ఉపయోగంలో ల్నప్పుడు 
స్వచ్ ఆఫ్ చేయండి.
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 y ఇంటర్నెట్ కంటంట్నె 
ఉపయోగంచే ముందు 
కాపీరైట్ సమసయూలను 
పరిశీల్ంచండి. బ్రౌజ్ 
చేసు్తననెప్పుడు ఇంటర్నెట్ 
ఎథిక్సు ను అనుసరించండి

 y సురక్షితంగా ఉండే 
ఆన్లైన్ లావాదేవీలు, 
డౌన్లైడులై మొదలైనవి 
చేసేటప్పుడు https 
(హైపర్ టక్సు్ట ట్రానసు్ఫర్ 
ప్రోట్కాల్ సెకూయూర్) ను 
ఉపయోగంచే సైట్నె 

ఎలలైప్పుడూ యాకెసుస్ 
చేయండి.

 y  ఒకవేళ సైట్ SSL 
ఉపయోగసు్తంటే, అది 
విశ్వసనీయమైనది 
కాద్ నిరాధారించడానికి, 
యజమాని, ధృవపత్ర త్దీ 
యొక్క గడువ్ త్దీ వంట్ 
ధృవీకరణ వివరాలను 
ధృవీకరించండి.

 y మ్డవ పక్ష వెబె్సుటలై 
కంటే ఫైళ్ళను డౌన్ 
లోడ్ చేసుకోవటానికి 

అసలు వెబె్సుట్లై మాత్రమే 
వ్పయోగంచండి.

 y నవీకరించబడిన యాంటీ-
వైరస్ సాఫ్టి వేర్ తో 
వ్పయోగంచి ముందే 
డౌన్లైడ్ చేయబడిన 
ఫైళ్ళను సా్కన్ చేయండి.

 y హానికర ట్రాఫిక్ నుంచి 
రక్షించడానికి, సాఫ్టి వేర్ 
ఫైర్ వాల్ ఇన్ సాటిల్ చేస, 
సరిగా కాని్ఫగర్ చేయండి.

 y మీ ఆపర్ట్ంగ్ 
ససటిమ్ యొక్క సీ్వయ 
నవీకరణలను ఎనేబుల్ 
చేస క్రమం తపపుకుండా 
దానినె అపే్డట్ చేయండి.

 y విశ్వసనీయ వెబె్సుట్ 
నుండి యాంటీ వైరస్ 
సాఫ్టి వేర్ డౌన్లైడ్ చేస, 
ఇన్ సాటిల్ చేయండి. 
ఇది తాజా వైరస్ 
నిర్వచనాలతో ఆట్మేట్క్ 
గా నవీకరించబడిందని 
నిరాధారించ్కోండి.

 y  విశ్వసనీయ వెబె్సుట్ 
నుండి యాంటీ-సె్పువేర్ 
సాఫ్టి వేర్ డౌన్లైడ్ 
చేయండి మరియు ఇన్ 
సాటిల్ చేయండి. ఇది తాజా 

నిర్వచనాలతో ఆట్మేట్క్ 
గా నవీకరణలను 
నిరాధారించ్కోండి.

 y మీ విలువైన సమాచారానినె 
భద్రపరచడానికి 
“గుపీ్తకరణకు” 
ఉపయోగంచండి.

 y • కంపూయూటరోలై 
“అడిమునిసే్రేషన్” ఖాతా 
కోసం మరియు 
ఇమెయిల్ కలైయింట్, 
ఆరిథాక అపలైకేషనులై 
(అకంట్ంగ్ మొదలైనవి) 
వంట్ ఇతర ముఖయూమైన 
అనువర్తనాలకు 
బలమైన పాస్ వర్్డ ను 
ఉపయోగంచాల్.

 y  బాయూకప్: CD / DVD ల్దా 

USB డ్రైవ్లై మీ కంపూయూటర్ 
డేటాను క్రమానుగతంగా 
బాయూకప్ చేయండి ... హార్్డ 
డిస్్క వైఫలయూం కారణంగా 
ల్దా వయూవసథాను మళీలై 
ఇన్ సాటిల్ చేయడం / 
వయూవసాథాపన చేయడం 
వలన ఇది పాడైపోవచ్చు. 

 y  రికవరీ డిస్్క: 
ధృవీకరించబడని 
డ్రైవరులై / తెల్యని 
సాప్టి వేర్ ప్రచ్రణకర్త 
వంట్ ససటిమ్ మారుపులు 
కారణంగా బూట్ 
వైఫలాయూల సందర్ంలో 
ఆపర్ట్ంగ్ ససటిమునె 
ప్నరుదధారించడానికి 
తయారీదారు / కంపూయూటర్ 

ససటిమ్ యొక్క విక్రేత 
అందించే రికవరీ డిస్్క ను 
ఎలలైప్పుడూ ఉంచండి. 

 y వయూవసాథాపక కారయూక్రమాలు 
సరైన ససటిమ్ పనితీరు 
కోసం పరయూవేక్షించబడాల్ / 
నియంత్రించాల్.

ఇింటర్నెట్ భద్రత:

డేటా సెక్యురటీ
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మీ వయుక్తగత కింప్యుటర్ 
ఉపయోగించి మ్ిందు 
గుర్తించుకోవలసిన 

విషయాలు

మీ వెబ్ కాం ను కనక్టి చేస వదలకండి:
మీ కెమెరాను ఆన్ చేయగల సామరథా్ం ఉననె అనేక అపలైకేషనులై 

మరియు మీ జాఞానం ల్కుండా మీ కదల్కలను రికారి్డంగ్ చేసు్తంది. 
అందుకే ముందుగానే కెమెరా అనుమతిని నిల్పవేయండి మరియు 
మీ కెమెరా లెనుసును మ్సవేయండి ల్దా ఉపయోగంచకపోయినా 

కవర్ చేయాల్. మానిటర్, మోడమ్, సీపుకరులై వంట్ మీ బాహయూ 
పరికరాలతో పాట్ మీ వయూకి్తగత కంపూయూటరునె సరిగాగు మ్సవేస, 

నిల్పవేయండి

మీ డేటాను బాయూకప్ చేసుకొండి:
 ఒక మెరుప్ తుఫాను ల్దా, విదుయూత్ అంతరాయం ల్దా 
పెరుగుదల వలన మీ కంపూయూటర్ క్రాష్ అయినప్పుడు మీ 

డేటాను బాయూకప్ చేసే్త,. మీరు కొత్త రకమైన రంసం వైర్ కు గురైతారు. 
ఇది మీ సునినెతమైన సమాచారానినె గుపీ్తకరిసు్తంది. 

మీరు బాహయూ హార్్డ డ్రైవ్ కు ముఖయూమైన పత్రాలను బదిలీ చేయడం 
దా్వరా మీ బాయూకప్ ని సురక్షితముగా ఉంచ్కొవచ్చు

బాహయూ పరికరాలను ఉపయోగంచే ముందు సా్కన్ చేయండి:
మీరు మీ పరసునల్ కంపూయూటరోలై బాహయూ పరికరాలను USB 

ఉపయోగంచే ముందు సా్కన్ చేయాలని నిరాధారించ్కోండి. 
అపరిచితుల నుండి బాహయూ పరికరాలను ఉపయోగంచడం 

మానుకోండి

మీ వయూకి్తగత కంపూయూటరు్క యాకెసుస్ నియంత్రించండి: 
ఎవరినైనా యాకెసుస్ చేయగల సాధారణ సథాలంలో మీ కంపూయూటరునె 
ఉంచవదుదే. మీ కంపూయూటర్ యొక్క భౌతిక భద్రత ఎంత ముఖయూమె 

సాంకేతిక భద్రత కూడా అంత్ ముఖయూం

మంచి ముద్రణ చదవండి: 
 ఇన్ సాటిల్షన్ కు ముందు విక్రేత / సాఫ్టి  వేర్ అందించిన 

“నిబంధనలు మరియు షరతులు” / “లైసెన్సు ఒపపుందం” గురించి 
చదవండి.

లైసెన్సు సాఫేటివేరునె ఉపయోగంచండి: 
 ఎలలైప్పుడూ లైసెన్సు డ్  సాఫ్టి  వేర్ ని ఉపయోగంచండి, తదా్వరా 

మీరు మీ ఆపర్ట్ంగ్ ససటిమ్ మరియు అపలైకేషనులై సాధారణ అపే్డట్ 
ని కల్గ ఉంటారు. ఓపెన్ సోర్సు సాఫ్టి  వేర్ తో తరచ్గా అప్ డేట్ 

చేసుకోండి.
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బెదిరింపులు
పాస్వర్డ్ 

మన ఆన్లున్ గురి్తంపులను రక్ంచడానిక్ పాసవార్డ్స్అనేవి మనక్ 
అతయూంత ఆచరణాత్మక మార్ం. మీ వయూక్్తగత పరికరాలు, 
ఇమెయిల్సె, బాయూంక్ంగ్ అపలుకేషనులు మరియు ఇంటర్నాటుకు 
అవసరమైన అనినాంట్ కోసం పాసవారుడ్లు ఉపయోగంచబడతాయి. 
ఈ సనినాతమైన డేటా అనినాట్లో, గురి్తంపు అపహరణను నివ్రించడానిక్ మంచి పాసవారడ్లును సృషటించడం 
చాలా ముఖయూం. వినియోగద్రులు ఒక సమాచార వయూవస్థక్ ప్రమాణీకరించడానిక్ సాధారణంగా పాసవారడ్లును 
ఉపయోగంచడం ఒక మెకానిజం. మీ ఖాతాలు లేద్ పరికరాలను హ్యూక్ంగ్ చేయక్ండా పాసవారుడ్లు రక్ంచే 
ప్రధాన పాత్ర పోషస్తంది. సైబర్ నేరస్థలు ఉపయోగంచే పద్ధతులు మహిళలక్ లేద్ ఎవరికైన్ ద్ద్పు ఒకే 
విధంగా ఉంటాయి. మీ పాసవారడ్లును దంగలించడానిక్ సైబర్ నేరస్థలు సాధారణంగా ఉపయోగంచే కొనినా 
పద్ధతులను చూద్్దం.

పాస్వరడ్్లన్ తిరగ పిందడానిక హ్యుకరలి ఉపయోగించే పలు టెకనెక్స్

షోలడ్ర్ సర్ఫింగ్
ఒక వయూకి్త వెనుక నిలబడి వారు టైప్ చేసు్తననెప్పుడు వారి పాస్వరు్డను 
చూడటం పాస్వరు్డను దంగల్ంచే ఒక మారగుం . 
మీరు ఫోన్లై మీ క్రెడిట్ కార్్డ నంబరునె ఇచేచుటప్పుడు మీ 
సంభాషణను వినడం దా్వరా కూడా జరుగుతుంది. షోల్డర్ 
సరి్ఫంగ్ సులభంగా జనసమమురధాం ఉననె ప్రదేశాలోలై జరుగుతుంది.
మీ పాస్వర్్డస్ షోల్డర్ సర్ఫర్సుచే గమనించినటలైయిత్ మీ 
గోపయూ సమాచారం ప్రమాదం లో పడుతుంది. వారు మీ 
అకంట్ ని లాగన్ చేయడానికి మీ పాస్వర్్డ సమాచారానినె 
ఉపయోగంచవచ్చు మరియు వారు మీ సమాచారానికి 
హాని చేయవచ్చు. షోల్డర్ సరి్ఫంగ్  నుండి బెదిరింప్లను 
నివారించడానికి కొనినె చిటా్కలు.

బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఉన్నప్పుడు మీరు మీ ఖాతాలలో మీ 
పాస్వర్డ్లను లాగిన్ చేస్తున్నప్పుడు  షోల్డర్ సర్ఫర్స్ నుంచి 
అప్రమతతుంగా ఉండండి.

మీ యూజర్ నేమ్స్ 
మరియు పాస్ వర్డ్లను 
అపరిచితులకి బహిర్గతం 
చేయవద్దు.

మీ చేతితో కీబోరు్డనుకవర్ 
చేయండి లేదా 
వేరొకరు చూడకండా 
నిరోధంచండి.

ర్యిన్బో టేబుల్ ఎటాక్
ర్యిన్బు టేబుల్సు అంటే  దాని పేరు లో గల రంగురంగులు అని 
అరథాం కాదు, హాయూకర్ కోసం, చివరిలో మీ పాస్ వర్్డ ఉండవచ్చు. 
ఈ టేబుల్ ఏదైనా ఇవ్వబడిన హాషంగ్ ఆలోగురిథం దా్వరా అనినె 
పాస్ వర్్డ కలయికల హాయూషలైను కల్గ ఉంట్ంది. ర్యిన్బు 
టేబుల్సు ఆకర్షణీయమైనవి, ఇది కేవలం జాబితాలో ఏద్ 

చూసు్తననెట్లైగా పాస్వర్్డ హాష్ ను క్రాష్ చేయడానికి అవసరమైన 
సమయానినె తగగుసు్తంది. అయిత్, ర్యిన్బు టేబుల్సు  అనేవి 
భారీ, అతిపెదదేవైన విషయాలు.అకంట్ ని లాగన్ చేయడానికి 
మీ పాస్వర్్డ సమాచారానినె ఉపయోగంచవచ్చు మరియు వారు 
మీ సమాచారానికి హాని చేయవచ్చు. షోల్డర్ సరి్ఫంగ్  నుండి 
బెదిరింప్లను నివారించడానికి కొనినె చిటా్కలు.
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 పాస్వర్డ్లను కాగితంపైన లేదా దానిని 
స్టోర్ చేయడానికి ఏదైనా డిస్క్ డ్రైవ్లో 
వ్రాయకూడద్.

మీరు మీ పాస్వరు్డ్ల మీ కోసం 
గురుతుంచుకోవాలనుకంటే అప్లోకేషనులో 
మిమ్మల్్న అడిగినప్పుడు ‘అవును’ 
ఎంచుకోకండి.

పేపర్స్ పై మీ పాస్వరడ్్లన్ రాయడిం లేదా హ్ర్డ్ డిస్క్్ల 
భద్రపరచడిం
అపరిచితులు పేపర్సు కోసం ల్దా వారు వ్రాసన పాస్వర్డ్ల 
కోసం డిసు్కని శోధసా్తరు.

పాస్వర్డ్ రకవరీ / రీసెట్ వయువస్థలు
అక్రమంగా అతను ప్రమాణీకరణ వయూవసథాను ఒపపుంచటానికి 
ల్దా అతనికి అది మెయిల్ ల్దా తన ఎంపక ఏద్ దానిని 
మారచుడానికి వినియోగదారు నుండి పాస్వరు్డను పందడానికి 
అవసరం ఉండకపోవచ్చు. చటటిబదదేమైన వినియోగదారుడు 
వారు మరిచుపోయి ఉననె ఒక పాస్వరు్డను ప్నరుదధారించడానికి 
ల్దా మారచుడానికి అనుమతించడానికి ససటిములై ఇతర వయూకు్తలకు 
కూడా ఇదే విధంగా చేయడానికి వీలు కల్పుసా్తయి. పాస్వర్్డ 
రీసెట్ సహాయం కోసం అడిగన వారిని గురి్తంచడానికి హెల్పు 
ఆపర్టరులై ప్రత్యూకంగా జాగ్రత్త వహించాల్.  సోషల్ నట్ వర్్క 
లో “మొదట్ పాఠశాల పేరు” ల్దా “ప్ట్టినరోజు” వంట్ “రహసయూ 
ప్రశనెలకు” ఆధారపడే ఆన్-లైన్ ససటిమ్సు కి ఈ సమాచారం 
లభసు్తంది. ఎవరైనా బాయూకప్ ఇ-మెయిల్ చిరునామా ల్దా 
ఫోన్ నంబరు్క రిమైండరలైను పంపే వయూవసథాలు ఉపయోగంచే 
వినియోగదారుడు చిరునామా ల్దా నంబరునె మారిచునప్పుడు, 

బాయూకప్ వేరొకరి దా్వరా నమోదు చేయబడిన వారికి చేరుతుంది. 
మీ పాస్వరు్డను వరి్తంచే ఏ నియమం అయినా మీ పాస్ వర్్డ 
రికవరీ ప్రశనెకు కూడా వరి్తసు్తంది, ఇది ఎవరూ ఊహించనిదిగా 
ఉండాల్ - మరియు మీ పాస్వర్్డ వలె, మీరు ఎవరిక్ బహిరగుతం 
చేయకూడదు.

పాస్వర్్డ రికవరీ కోసం స్షల్ మీడియాలో లేని సమాచారాని్న 
ఉపయోగించండి.

రండు కారకాల ప్రమాణీకరణను ఆకిటోవేట్ చేయండి.

లాగిన్ ఖాతాల కోసం పాస్వర్డ్లను 
క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు నిఘంటువు 
పదాలు (జంతువు, మొకక్లు, పక్షులు 
లేదా అరాధాలు వంటివి) వాటిని 
ఉపయోగించకూడద్.

పునరావృత వైఫలాయాలు వచిచినప్పుడు 
ఖాతా లాక్ చెయయాడానికి లేదా లాగిన్ ప్రయతా్నల మధయా ఆలస్యాని్న 
పంచుతుంది

నిఘింటువు దాడులు
హాయూకరులై కూడా కొనినె సాఫ్టి వేర్ టూల్సు సహాయంతో మీ 
పాస్వరు్డను క్రాక్ చేయడానికి సాధయూమయేయూ అనినె నిఘంట్వ్ 
పదాలతో ప్రయతినెసా్తరు. దీనిని “నిఘంట్వ్ దాడి” 
అని పలుసా్తరు. నిఘంట్వ్ దాడి నుండి బెదిరింప్లు 
నివారించడానికి కొనినె చిటా్కలు.

బ్రూట్ ఫోర్స్ దాడులు
పాస్వరు్డనును అంచనా చేయడం పాస్వరు్డను దంగల్ంచడానికి 
మరొక మారగుం. హాయూకరులై వయూకి్త యొక్క వయూకి్తగత సమాచార 
సహాయంతో సాధయూమైన అనినె కలయికలతో ప్రయతినెంచి 
చూసా్తరు. వారు వయూకి్త పేరు, పెట్ నేమ్ (నిక్ నేమ్), నంబర్సు 
(ప్ట్టిన త్దీ, ఫోన్ నంబరులై), పాఠశాల పేరు ... మొదలైన 
వాట్తో ప్రయతినెసా్తరు.
పాస్వర్డ్ల కాంబినేషన్సు పెదదే సంఖయూలో ఉననెప్పుడు హాయూకరులై ఫాస్టి 
ప్రాసెసరలై ను మరియు కొనినె సాఫ్టి వేర్ టూల్సు ను ఉపయోగంచి 
పాస్వరు్డనుక్రాక్ చేసా్తరు. ఈ క్రాకింగ్ పాస్వర్్డ  పదధాతి ని “బ్రూట్ 
ఫోర్సు అటాక్” అని పలుసా్తరు. బ్రూట్ ఫోర్సు దాడి నుండి 
బెదిరింప్లను నివారించడానికి కొనినె చిటా్కలు.

మీరు మీ పాస్వరు్డనుమీ మారుపేరులో, 
ఫోన్ నంబరులో, పుటిటోన తేదీ మొదలైనవి 
వంటి మీ వయాకితుగత సమాచారాని్న 
సూచించే విధంగా ఉంచకూడద్ .

పాస్ వర్డ్లను మరింత కిలోషటోతరం 
చేయడం బ్రూట్ ఫోర్స్ లేదా విదాయావంతులైన ఊహించడం మీద 
ఆధారపడే దాడుల కిలోషటోతను పంచుతుంది.
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స్షల్ ఇింజనీరింగ్
ఎవరైనా ఇతరుల పాస్వరు్డను తెలుసుకునే సరళమైన మారగుం, 
వారి పాస్వరు్డను మీకు తెల్యజేయడం. తెల్యని వయూకు్తలతో 
పాస్వర్డ్లను పంచ్కోవడం (అపరిచితులు) దా్వరా కూడ 
మీ వయూకి్తగత సమాచారానినెమీరు కోలోపువచ్చు. వారు మీ 
లాగన్ సమాచారానినె ఉపయోగంచ్కొని, మీ సమాచారానినె 
పందవచ్చు. మీ సమాచారానినె పందిన తరా్వత వారు అనగా 

అపరిచితులు దానితో ఏమైనా   చేయగలరు. వారు కాపీ 
చేయవచ్చు, సవరించవచ్చు ల్దా తొలగంచనూవచ్చు. దీనిని 
మీరు నియంత్రించే వెబె్సుట్ (ఫిషంగ్) గా టైప్ చేయడానికి వారిని 
ఒపపుంచడం దా్వరా చేయవచ్చు.

మీరు ఇమెయిల్ లేదా SMS లేదా ఇతర మారా్గల దా్వరా తెల్యని 
వయాకతులు (అపరిచితులతో) పాస్వర్డ్లను పంచుకోకూడద్.

ఏ ఇతర ప్రతాయామా్నయం 
లేనటలోయితే, స్క్రిప్టో లేదా ప్రోగ్రామ్ 
తప్పక జాగ్రతతుగా ఉండాల్, 

ఉదేదుశపూర్వక లేదా 
అనుకోకండా ప్రవేశాని్నకి 
వయాతిరేకంగా జాగ్రతతుగా ఉండాల్.

పాస్వర్డ్ కోడ్లి పిందుపర్చబడిింది
కొనినెసారులై స్్కరిప్టి్ల ల్దా ప్రోగ్రామలైలో చేరచుడం దా్వరా 
కూడా పాస్వరు్డ్ల వెలలైడవ్తునానెయి. ఇది ఒక సులభంగా 
కనిపంచే ఆట్మేట్ యాకెసుస్ ఇంటరాకిటివ్ ససటిమ్ అయిత్ 
అది అధక నషాటిలు బహిరగుతం మరియు అవసరమైన దగగుర 
ప్రతాయూమానెయాలు సాధయూమైనంతగా ఉపయోగంచాల్. 
సాదాపాఠం పాస్వరు్డను కల్గ ఉననె స్్కరిప్టి  ఒక పబిలైక్ వెబె్సుట్లై 
కనిపంచడం అతయూంత ఘోరమైన ఫల్తం

ఫిషింగ్
ఫిషంగ్ అనేది ఒక విశ్వసనీయ మ్లం నుండి వచిచునట్లై 
కనిపంచే మోసపూరిత సమాచారాలను పంపే పదధాతి. ఈ 
సందేశం ఇమెయిల్ గ్రహీతలను మోసగంచడానికి సైబర్ 
నేరసుథాలచే ఉపయోగంచబడుతుంది, ఇది సందేశానినె 
వినియోగదారుల పేరులై, పాస్వరు్డ్ల, PIN, బాయూంక్ అకంట్ 
మరియు క్రెడిట్ కారు్డ వివరాలను ఇ-మెయిల్ దా్వరా నమముదగన 
సంసథాగా మారచుడం దా్వరా సమాచారానినె పందటానికి ఒక 
మారగుం. ఫిషంగ్ సాధారణంగా ఇ-మెయిల్ ల్దా తక్షణ సందేశం 

స్పుఫింగ్ చేత నిర్వహిసా్తరు మరియు వినియోగదారులు నకిలీ 
వెబె్సుట్లై వివరాలను నమోదు చేయడానికి తరచ్గా నిర్దేశిసా్తరు, 
దీని రూపానినె మరియు భావానినె చటటిబదధామైన ఒకదానితో 
సమానంగా ఉంట్ంది. ఫిషంగ్ అనేది వినియోగదారులను 
తప్పుదారి పట్టించడానికి ఉపయోగంచే సామాజిక ఇంజనీరింగ్ 
పదధాతుల ఉదాహరణ.

లాగిన్ సమాచారం కోసం తరుచూ ఇమెయిల్స్ చూడండి

మాలే్వర్, ట్రోజనులో మరియు 
వైరస్ నుండి మీ పరికరాని్న 
రక్ంచడానికి యాంటీ వైరస్ 
లను ఇనాస్టాల్ చేయండి

పాస్వర్డ్ కోడ్లి ట్రోజన్, వైరస్ 
& మాలే్వర్

ఒక క్ లాగర్ ల్దా స్్కరిన్ స్్కరిపర్ మాల్్వర్ దా్వరా 
వయూవసాథాపంచబడుతుంది, ఇది మీరు టైప్ చేసే ప్రతిదానినె 
నమోదు చేసు్తంది ల్దా లాగన్ ప్రక్రియ సమయంలో 
స్్కరినా్షటలైను తీసుకుంట్ంది మరియు ఆపై ఈ ఫైల్ యొక్క 
కాపీని హాయూకర్ సెంట్రల్ కు పంప్తుంది. కొనినె మాల్్వర్ వెబ్ 
బ్రౌజర్ కలైయింట్ పాస్వరు్డను ఉనికి కోసం చూసు్తంది మరియు 
దీనినె కాపీ చేస, సరిగాగు గుపీ్తకరించకపోత్, వినియోగదారు 
బ్రౌజింగ్ చరిత్ర నుండి సులభంగా యాకెసుస్ చేయగల్గే 
పాస్వర్డ్లను కల్గ ఉంట్ంది.

బలహీన పాస్వరడ్్ల లేదా బలిింక్ పాస్వరడ్్లన్ ఉపయోగించడిం
బలహీనమైన మరియు బాలైంక్ పాస్వర్్డస్ అనేవి అటాకరలైకు 
మీ ససటిమ్ లోనికి  క్రాక్సు చెయడానికి సులభమైన మారాగులలో 
ఇది ఒకట్. సైబర్ నేరసు్తలు రహసయూ ప్రశనెలకు జవాబులను 
ఊహించడం కోసం ఉపయోగంచిన అదే పదధాతులను కూడా 
పాస్వరు్డ్ల ఊహించడం కోసం ఉపయోగంచవచ్చు. మీ 
సేనెహితులకు తెల్సన ఏదైనా ఆధారంగా ల్దా ఏదైనా వెబ్ 

సైట్ నుండి లభంచే  ఆధారంగా, పాస్ వర్్డ గా ఎంపక చాలా 
తకు్కవగా ఉంట్ంది.

ఎలలోప్పుడూ మీరు “బలమైన పాస్వరు్డ్ల 
ఉపయోగించండి”
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హ్నికరమైన అటాచమాింటులి
హానికరమైన ఇమెయిల్ అటాచెముంటలైతో 
కారొపుర్ట్ భద్రతకు మరింత 
ప్రమాదకరమైన ముప్పు పెరుగుతుంది. 
పత్రాలు, వాయిసెముయిలులై, ఇ-ఫాకుసు్ల 
ల్దా PDF లు వివిద రూపాలలో 
పంపన  అటాచెముంట్ తెరవబడినప్పుడు 
హానికరమైన ఇమెయిల్ అటాచెముంట్ 
బాధతుల కంపూయూటర్్పు దాడి చేసేందుకు 

రూపందించబడా్డయి. అట్వంట్ 
జోడింప్లను తెరవడం ల్దా అమలు 
చేయడం దా్వరా హానికరమైన కోడునె మీ 
ససటిమోలైకి డౌన్లైడ్ అవ్తుంది మరియు 
మీ ససటిము్క హాని కల్గంచవచ్చు.

అటాచె్మంటలోను తెరవడానికి మందే మీరు 
ఎలలోప్పుడూ స్క్న్ చేయండి

అపరిచితుల నుండి అంద్కన్న 
ఇమెయిల్స్ ల్ంకలు పై ఎప్పుడూ కిలోక్ 
చేయవద్దు.

డబల్ ఎకస్టెన్షన్స్
ఒక అటాకర్ డబల్ ఎకసుటన్షన్సు దా్వరా 
ఫైలు అపోలైడ్ బై పాస్  చేస ‘.’ ఫైల్ 
పేరులో కాయూర్కటిర్ మరియు డాట్ 

కాయూర్కటిర్ తరా్వత స్రేంగునె వెల్కితీసు్త 
దురి్వనియోగానికి ఉపయోగసా్తరు. 
ఒక ఫైల్ పేరు filename.php.123,  
PHP ఫైలు అన్వయించి మరియు 
అది అమలు అవ్తుంది. ఆమోదిత 
పదధాతిలో ఫైలునె అపోలైడ్ ఫారమలైను 
ఉపయోగంచండి. ఈ విధానంతో, 
తెల్సన మరియు ఆమోదించబడిన ఫైల్ 
పడిగంప్తో సరిపోయే ఫైలులై మాత్రమే 
అనుమతించబడతాయి.

ఇ-మెయిల్ 
ఆధారింగా
సైబర్ బెదిరింపులు

యొకక్ మారతుననె వ్యుహ్లు
ఇ-మెయిల్, అనేది సైబర్ నేరస్థలక్ ఇషటిమైన సాధనంగా మారింది. ఇటీవలి సంవతసెరాలోలు సైబర్ నేరస్తలు, 
సైబర్ భద్రతా నిపుణుడిని క్డా అవివేక్గా చేసేలా సమర్థవంతమైన మెళుక్వలను రూపందించారు. సైబర్ 
నేరస్తలు నుండి లింక్నా క్లుక్ చేయండి లేద్ అటాచ్మంట్ ను ఓపెన్ చేయండి అని ప్రతయూక్ంగా నిరావాహక్లు, 
సేనాహితులు మరియు భాగసావాముల నుండి సామాజికంగా రూపందించిన ఇంజనీర్డ్ ఇమెయిలుసెను పంపుతారు. 
వ్యూపార ఇమెయిల్, రాజీ క్దిర్చు, రాయూంసంవ్ర్, బాయూంక్ంగ్ ట్రోజనులు, ఫిషంగ్, సషల్ ఇంజనీరింగ్, 
సమాచారం-దంగలించడం మాలేవార్ మరియు సాపామ్ వంట్ వివిధ రకాల ఇమెయిల్ ద్డులు చేసా్తరు. 
సైబర్ నేరస్థలు ఆకటుటిక్నే శీరిషికలతో ఇ-మెయిల్ ద్వారా మహిళలినా లక్ష్ంగా చేసా్తరు. అటాక్ పద్ధతులు 
ఎపపాట్కపుపాడు అభివృది్ధ చందుతున్నాయి మరియు భద్రతా నిపుణులక్ దరకక్ండా సాంకేతిక పరిజాఞాన్నినా 
పెంపదించ్క్ంటున్రు. చాలామంది మహిళలక్ నక్లీ ఇ-మెయిలులుతో బహుమతులు ఇవవాడం లేద్ 
బెదిరింపు సందేశాలతో లక్ష్ంగా చేసక్ంటున్రు. సైబర్ బెదిరింపులు నుండి మహిళలను సరక్తంగా 
ఉండటానిక్ మారా్లను అనేవాషంచాలి. ఇ-మెయిల్ ద్వారా ద్డి జరగగల వివిధ మారా్లను పరిశీలిద్్దం.

వివిధ మారాగాల ఇమెయిల్ బెదిరింపులు
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నకలీ ఇ-మెయిలులి
కొనినెసారులై ఇ-మెయిలులై నకిలీ 
ఇ-మెయిల్ services@facebook.com 
చిరునామాతో, “Facebook_Pass-
word_4cf91.zip” మరియు “Face-
book_Password_4cf91exe” ఫైల్ 
ఇ-మెయిల్ అటాచెముంట్ తో యూజర్ 
యొక్క కొత్త ఫేసుబుక్ పాస్ వర్్డ అని 
మెయిల్సు వసా్తయి. ఒక యూజర్ 
ఫైలునె డౌన్లైడ్ చేసనప్పుడు, ఇది వారి 
కంపూయూటరోలై గజిబిజికి కారణం కావచ్చు 
మరియు హానికరమైన సాఫేటివేరో్త 
కంపూయూటర్ ను పాడు చేసా్తయి.

ఎలలోప్పుడు ఇ-మెయిల్ ఎకక్డ నుండి 
మరియు ఎవరి నుండి వచిచినదో తనిఖీ చేస్క, 
నిరాధారించుకోండి.  స్ధారణంగా సరీ్వస్ 
ప్రొవైడర్ మీ పాస్వరు్డను మరియు మారచికోమని 
అడగద్. 
మీరు మీ బయాంక లేదా ఆరిథిక సంసథి నుండి 
ఇ-మెయిల్ లేదా మెసేజ్ హెచచిరికలక 
సభయాతా్వని్న పందినటలోయితే, మీరు ఈ 
సందేశాల కంటంట్,  ఫారా్మట్ మరియు 
చిరునామా బగా తెల్స్క ఉండాల్. ఒకవేల 
మీరు అంద్కన్న ఏదైనా భిన్నంగా అనిప్సేతు  
సందేహించండి.

స్పామ్ మెయిల్స్
సాపుమరులై వారికి ఇ-మెయిల్ 
చిరునామాలను విక్రయించే నూయూస్గురిప్లై, 
యోగయూత ల్ని వెబ్ సైట్ నిరా్వహకులు 
నుండి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలను 
పందవచ్చు ల్దా వారు ఇమెయిలునె 
ఊహించడం జరగవచ్చు. సాపుమ్ 
సందేశాలు మీ ఇనాబుకుసును ల్దా మీ 
ఇ-మెయిల్ డేటాబేసునె నింపడం దా్వరా 
మీకు ఇబబుందికరంగా ఉండవచ్చు. ఒకే 
రకమైన సందేశాలతో సాపుమ్ ఇ-మెయిల్ 
దా్వరా వివిధ గ్రహీతలకు పంప్తారు. 
కొనినెసారులై సాపుమ్ ఇ-మెయిలులై 
ప్రకటనలతో వసా్తయి ల్దా వైరసునె 

కూడా కల్గ ఉండవచ్చు. ఇట్వంట్ 
ఇ-మెయిలలైను తెరవడం దా్వరా, మీ 
ససటిమునె సోకినప్పుడు హానికరమైన 
సాఫేటివేరో్త కంపూయూటర్ ను పాడు చేసా్తయి,  
మీ ఇ-మెయిల్ ID సాపుమరులై జాబితాలో 
చేరిపోతుంది. సాపుమ్ మెయిల్ 
వలన  నట్వర్్క కంజెషన్, మీ మెయిల్ 
అస్తవయూస్తంగాను మరియు మాల్్వర్ కూడా 
కల్గ ఉండవచ్చు..

నాణయాత ఇమెయిల్ ఫిలటోర్ ఉపయోగించండి: 
ఇది సైబర్-మప్పు నుండి మిమ్మల్్న 
నిరోధంచవచుచి.
ఎలలోప్పుడూ స్్పమ్ ఇ-మెయిలలోను 
విస్మరించడానికి లేదా తొలగించడానికి 
ప్రయతి్నంచండి.
స్్పమ్ ఇ-మెయిలుక్  అనస్బస్్రియిబ్ (చందా 
ఆప్వేయండి) లేదా ఎప్పటికీ ప్రతుయాతతురం 
ఇవ్వకండి. దినితో మీ ఇ-మెయిల్ చిరునామా 
నిజమని స్్పమర్ క నిరాధారిస్తుంది.

ఫిషింగ్ మెయిల్స్
ఇవి చాలా ప్రామాణికమైనవిగా 
కనిపసా్తయి, తరచ్గా మీ బాయూంకు 
యొక్క గ్రాఫిక్సు మరియు చిహానెలను 

కల్గ ఉంటాయి, వాస్తవానికి మీ బాయూంక్ 
వెబ్ సైట్్క తీసుకువెళ్్ళ ల్ంక్ కూడా 
ఉండవచ్చు. మీరు ఏదైనా వయూకి్తగత 
సమాచారానినె నమోదు చేయకపోయినా, 
ల్ంకునె కిలైక్ చేయడం వలన మీ 
కంపూయూటరోలై డేటా-దంగల్ంచబడుతుననె 
మాల్్వర్ సోకుతుంది. మీ వయూకి్తగత 
సమాచారానినె ట్రాప్ చేయడానికి, 
మీమల్నె ఉదేదేశించబడి బహుమతులు, 

లాటరీ ఉచితముగా పందడానికి  
కొనినెసారులై ఇ-మెయిళ్్ళ పంపవచ్చు. 
ఇది తెల్యని వినియోగదారుల నుండి 
ఉచిత బహుమతి అంగీకరించడం కోసం 
మీ వయూకి్తగత సమాచారానినె అడగవచ్చు 
ల్దా లాటరీ మరియు బహుమతులు 
పందడానికి డబుబు అడగవచ్చు.
ఇ-మెయిల్ లో వాయాకరణ తప్పులు కోసం 
చూడండి. 
తెల్యని వినియోగదారులు అందించే ఉచిత 
బహుమతులను ఎలలోప్పుడూ విస్మరించండి

పుకారలు
హోక్సు అనేది అబదాదేని, నిజం అని 
నమనెంచడానికి చేసే ఒక ప్రయతనెం. ఇది 
ఉదేదేశపూర్వకంగా వినియోగదారుల మధయూ 
భయానినె, సందేహని వాయూప్త చేయడానికి 
నిర్వచిసా్తరు.
ఇ-మెయిల్ సందేశాలు స్పషటోమైన రీతీలో 
పంపడమ జరుగుతుంది. ఇమెయిల్ 
పంపేమంద్ సందేశాలను గుప్తుకరించడానికి 
PGP (pretty good privacy) వంటి కొని్న 
ఎని్రిప్షన్ స్ఫ్టోవేరు్న ఉపయోగించడం మంచిది 
అంద్వలలో ఇది నిరిదుషటో గ్రహీతలక మాత్రమే 
డీక్రిపుటో చేయబడుతుంది.
ఇ-మెయిల్ ను బాయూకప్ కోసం ఒక 
సర్వర్ నిర్వహించబడుతుననెందున,  
ఒకవేళ మీ మెయిలాబుక్సు నుండి అనినె 
సందేశాలు తొలగంచబడినపపుట్క్, 
సపుషటిమైన టక్సు్ట రూపంలో నిల్వ 
చేయబడతాయి. అందువలలై బాయూకపలైను 
నిర్వహించబడుతుననె వయూకు్తలచే 
సమాచారానినె వీక్షించే అవకాశం ఉంది. 
కాబట్టి ఇ-మెయిల్సు దా్వరా వయూకి్తగత 
సమాచారానినె పంపడం మంచిది కాదు.
సంభావయూ ఇమెయిల్ భద్రతా బెదిరింప్ల 
గురించి మీ సంసథాలో మీరు మరియు మీ 
సభుయూలను విదాయూవంతులను చేయడం 
అతయూంత ప్రభావవంతమైన నివారణ 
వ్యూహం
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బ్రౌజర్ భద్రత

వరల్డ్ వైడ్ వెబ్లు సమాచారానినా మరియు వనరులను పందడానిక్ వెబ్ బ్రౌజర్ పయోగంచబడుతుంది. 
ఇది ఒక సాఫ్టివేర్ అపలుకేషన్, వెబ్ పేజీలను గురి్తంచడానిక్ మరియు చూపంచటానిక్ ఉపయోగసా్తరు. దిని 
వలన ఆన్లున్ లో  మీ గోపయూతను పెంచడానిక్ మరియు మీ వయూక్్తగత సమాచారానినా నియంత్ంచడానిక్ 
ఉపయోగసా్తరు. 
ఎలలుపుపాడూ తాజాగా అపేడ్ట్ చేయబడిన బ్రౌజరలును ఉపయోగంచాలి. నేడు, ఇంటర్నాట్ ఎకోసెప్లురర్, మొజిలాలు 
ఫైరాఫ్క్సె, గూగుల్ క్రోమ్ మరియు ఆపల్ సఫారి వంట్ వెబ్ బ్రౌజరులు ద్ద్పు అనినా కంప్యూటరలులో ఇన్సెటాల్ 
చేయబడాడ్యి. వెబ్ బ్రౌజరులు మరియు వ్ట్ బలహీనతలను  అవకాశంగా తీసకోని ఆనలుైన్ నేరస్థలు నుండి 
పెరుగుతుననా ముపుపా గమనించడం చాలా సలభం. ప్రమాదం గురించి సాంకేతికంగా తెలియని మహిళలు 
అప్రమత్తంగా బ్రౌజరునా ఉపయోగంచడం వలన సైబర్ బెదిరింపుల బాధితులుగా మిగులుతున్నారు.
ఇపుపాడు బ్రౌజర్ భద్రత వ్స్తవ్ల గురించి తెలుసక్ంద్ము.

మీ వెబ్ బ్రౌజరనె ఎిందుక్ సురక్షితింగా ఉించుకోవాలి?

ఆన్లైన్ రక్షణ కోసం బ్రౌజర్ ను సురక్షితంగా  ఉంచ్కోవడం 
మనం తిసుకోవలసన మొదట్ అడుగు. హానికరమైన వెబె్సుట్లై 
ఉపయోగంచడం దా్వరా వెబ్ బ్రౌజరోసు్ల ఉననె దురబుల లక్షణాల 
వలన  బెదిరింప్ల సంఖయూ పెరుగుతుంది. ఈ సమసయూ కింది 
అంశాలతో సహా అనేక కారణాల వలలై మరింత దిగజారుతుంది:

 y చాలామంది మహిళల కంపూయూటర్ వినియోగదారులు వెబ్ 
ల్ంకుల పై కిలైక్ గురించి తెల్యదు.

 y ఇనాసు్టల్ చేయబడిన సాఫేటివేర్ మరియు మ్డవ పారీటి 

సాఫేటివేర్ పాయూకేజీల వలన ప్రమాదాల సంఖయూ పెరుగుతుంది.
 y పలు వెబెసుైట్లై ఫీచరలైను ఎనేబుల్ ల్దా మరింత సాఫేటివేర్ 

ఇనాసు్టల్ చేయమని మరియు సెకూయూరిటీ అపె్డట్సు 
పందడానికి విలు ల్ని మ్డవ పారీటి సాఫ్టి వేర్ ఇనాసు్టల్ 
చేయమని తమ వినియోగదారులను అభయూరిథాంచడము 
వలన కంపూయూటర్ అదనప్ ప్రమాదానికి గురవ్తుంది.

 y చాలా మంది వినియోగదారులు వారి వెబ్ బ్రౌజరులై 
సురక్షితంగా ఎలా కని్ఫగర్ చేయాలో తెల్యదు.
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వెబ్ బ్రౌజర్ ప్రమాదాలు
ఆన్లైన్ సెషనలైను మెరుగుపరచడానికి 
బ్రౌజరులై కొనినె లక్షణాలతో డిఫాల్టి గా 
ఎనేబుల్ చెయయూబడతాయి, కానీ అదే  
సమయంలో ఈ ఎంపకలు ఆపర్ట్ంగ్ 
ససటిమ్సు మరియు డేటాబేసలై కోసం పెదదే 
భద్రత ప్రమాదానినె సృషటిసా్తయి.
ఆన్లైన్ నేరసు్తలు బ్రౌజరోలై 
మరియు ఆపర్ట్ంగ్ ససటిమలైను 
నియంత్రించడానికి, ప్రైవేట్ డేటాను 
తిరిగ పందడానికి, ముఖయూమైన ససటిమ్ 
ఫైళలైను నాశనం చేయడానికి ల్దా 
డేటాను దంగల్ంచే సాఫేటివేరునె ఇనాసు్టల్ 
చేయడానికి దాని నియంత్రణ కోసం 
అందుబాట్లో ఉననె అదనప్ ఫీచరలైను 
ఉపయోగసా్తరు.
బ్రౌజర్ యొక్క కారాయూచరణకు కొనినె 
లక్షణాలు ముఖయూమైనవి మరియు 
వినియోగదారులు వాట్ ప్రాముఖయూతను 
అరథాం చేసుకోని బ్రౌజరును 
భద్రపరచడానికి ఎనేబుల్ ల్దా డిసేబుల్ 
చెయాయూల్.

బ్రౌజర్ క్క్క్లు
వెబె్సుట్  ను యాకెసుస్ చేయడానికి బ్రౌజర్ 
దా్వరా పంపబడిన చిననె టక్సు్ట ను 
కుక్ అని పలుసా్తరు. 
బ్రౌజర్ ఈ డేటాను నిల్వ 
చేసు్తంది మరియు వెబ్ 
సైట్ యొక్క ఫీచరలైను 
పందడానికి ల్దా 
తదుపరిసారి సైట్నె 
సందరి్శంచడానికి దానినె 
ఉపయోగసా్తరు.
ఒక వెబె్సుట్ 
ప్రామాణీకరణ కోసం కుక్్కలను 
ఉపయోగసు్తంటే, అటాకర్ కుక్్కని 
పందడం దా్వరా ఆ సైట్్క 
అనధకారంగా ఉపయోగసా్తడు.

 y కుక్ శోధన అభయూరథానలను నిల్వ 
చేసు్తంది

 శాంతి ఒక సనిమా వెబె్సుట్నె 
సందరి్శంచి ఆమె హాసయూం పై ఆసకి్త 
చూప్తుందని స్చించారు. 

వెబె్సుట్ పంపన కుక్లు బ్రౌజర్ 
నిల్వ చేసు్తంది మరియు ఆమె 
అదే వెబ్ సైట్నె తదుపరిసారి 
సందరి్శంచినప్పుడు, ఆమె వెబ్ 
సైట్ లో హాసయూ కారయూక్రమాలు 
ప్రదరి్శంచబడుతాయి.

 y కుక్ లాగన్ సమాచారానినె నిల్వ 
చేసు్తంది

 వినియోగదారులు ఒక వెబ్ సైట్ 
లోకి లాగ్ చేసనప్పుడు, వారు 
వారి యూజర్ నేమ్ మరియు 
పాస్ వర్్డ ను ఒక లాగన్ పేజీలోకి 
ప్రవేశపెడతారు మరియు వారు 
ప్రమాణీకరించబడిత్, వెబె్సుట్ 
వారు సైట్ చ్టూటి నావిగేట్ 
చేసు్తననెప్పుడు వినియోగదారులు 
ఇపపుట్కే లాగన్ అయాయూరని 
తెలుసుకోవడానికి ఒక కుక్ని సేవ్ 
చేసు్తంది. ఇది లాగ్-ఇన్ చేసన 
వినియోగదారులకు మాత్రమే 
లభంచే ఏ కారాయూచరణకు అయినా 
వాట్ని యాకెసుస్ చేయడానికి 
వీలుకల్పుసు్తంది, బహుశా ఈ 
సమయంలో ప్రాధమకంగా కుక్ల 
ఉపయోగం.

ఉప ప్రకటనలు (పాప్-అప్స్)
మీ బ్రౌజరోలై ఆట్మేట్క్ గా తెరుచ్కునే 
చిననె విండో పేన్ పాప్-అప్లై. 
సాధారణంగా, వారు ప్రకటనలను 
చూప్తారు, అది చటటిబదధామైన 
కంపెనీ నుండి కావచ్చు, సా్కములై ల్దా 
ప్రమాదకరమైన సాఫేటివేర్ కూడా కావచ్చు. 
పాప్-అప్ విండో బటనలైను కిలైక్ చేయలని 
మమముల్నె తప్పుదారి పట్టిసా్తయి.
అయిత్ కొనినెసారులై ప్రకటనకర్తలు 
పాప్-అప్ విండోకి దగగురగా ల్దా 
రదుదే ఎంపకను పోల్ ఉండే పాప్-
అప్ విండోను సృషటిసా్తరు, అలాంట్ 
వినియోగదారు ఎంపక చేసేటప్పుడు 
బటన్ మరొక పాప్-అప్ విండోను 
తెరవడం, మీ ససటిమె్పు అనధకార 
ఆదేశాలను అమలు చేయడం వంట్ 
ఊహించని చరయూను ఏదురుకోవాల్సు 
వసు్తంది.

 y ఆకర్షణీయమైన ఆఫరలైతో పాపప్ 
మీద కిలైక్ చేసన న్ట్ఫికేషన్ 
ల్కుండా మీ వదదే ఛారీజీలను 
వస్లు చేయవచ్చు

 సీతా XYZ@music.com నుంచి 
ఆన్లైన్లై సంగీతానినె వినడంతో 
కొనినె గంటల తరువాత ఆమె ఒక 
పాప్-అప్ అంతటా వచిచుంది, 
తాజా గీతాలను ఒక్క కిలైకో్త డౌన్లైడ్ 
చేయమని చెబుతుంది.

 ఆమె బ్రౌజర్ డౌన్లైడ్ విభాగంలో 
ప్రదరి్శంచబడిన ఫారమ్ నింపంది. 
ఒక నల తరా్వత ఆమె తన క్రెడిట్ 
కారు్డ బిలులై సమాచారానినె కొనినె 
అనధకారిక లావాదేవిలను 
చూపసు్తంది. ఆమె చాలా నిరాశ 
చెంది మరియు ఆమె ఆ పాటలను 
డౌన్లైడ్ చేసుకుననె ప్రత్యూకమైన 
వెబ్ సైట్్క పదే పదే కాల్ చేసన 
కానీ అది వయూరథాం

స్క్రిపుటో్ల
వెబె్సుట్లై మరింత ఇంటరాకిటివాగు 
సృషటించడానికి స్్కరిపటి్లను 
ఉపయోగసా్తరు. ఇది సాధారణంగా 
వెబ్ బ్రౌజరోసు్ల భాగంగా 
ఉపయోగంచబడుతుంది, కలైయింట్-
సైడ్ స్్కరిపటి్లను యూజరో్త పరసపుర చరయూ 
చేయడానికి, బ్రౌజరునె నియంత్రిచడానికి, 
అసమకాల్కంగా కమ్యూనికేట్ 
చేయడానికి మరియు ససటిమ్  ఫైళ్ళను 
పందడానికి అనుమతిసు్తంది.
ఇది బ్రౌజరోలై దురబుల లక్షణాలను యాకెసుస్ 
చేయడం దా్వరా ససటిమ్ కు హాని 
కలగవచ్చు.
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పలిగ్-ఇన్లి
పలైగ్-ఇనులై వెబ్ బ్రౌజరోలై ఉపయోగం కోసం 
అంతరినెరిముత అపలైకేషనులై మరియు ఈ పలైగ్-
ఇనీలై వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఉపయోగంచడానికి, 
నటేసుకేప్ వెబ్ బ్రౌజర్ NPAPI ప్రామాణికలతో 
అభవృదిధా చేసంది. తరువాత ఈ ప్రమాణానినె 
అనేక వెబ్ బ్రౌజరలై దా్వరా ఉపయోగంచారు. 
పలైగ్-ఇనులై ActiveX నియంత్రణలకు 
సమానంగా ఉంటాయి కానీ వెబ్ బ్రౌజర్ 
వెలుపల అమలు చేయబడవ్. అడోబ్ 
ఫాలైష్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్ లోపల పలైగ్-ఇనాగు 
అందుబాట్లో ఉండే ఒక అపలైకేషన్ యొక్క 
ఉదాహరణ.

 y అనవసరమైన పలైగ్-ఇనలైను డౌన్లైడ్ 
చేయడానినె నివారించండి

 ఉదాహరణకు, వినియోగదారులు 
ఒక వీడియో ల్దా ఇంటరాకిటివ్ 
గేమునె కల్గ ఉననె ఒక వెబ్ పేజీని 
వీక్షించేందుకు Adobe Flash Player 
వంట్ పలైగ్-ఇనలైను డౌన్లైడ్ చేస, 
ఇనాసు్టల్ చేసా్తరు. కానీ పలైగ్ఇన్ ఒక 
క్ లాగరో్త ఇనాసు్టల్ చేయబడుతుంది, 
ఇది బ్రౌజరోలైని యూజర్ యొక్క అనినె 
క్ సో్రేకలైను సంగ్రహించి, అటాకర్ కి 
పంప్తుంది.

దాదాపు అనినె బ్రౌజరలి వినియోగదారలక్-బ్రౌజర్ గోపయుతా సెటిటోింగలిన్ కలిగ 
ఉింటాయి. ఈ ఎింప్కలలో ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్, కారాయుచరణ లాగలిన్ నియింత్ించడిం, 
క్క్క్లన్ తొలగించడిం మరయు ఇలాింటివి ఉింటాయి. అయితే, దుర్వనియోగ 
వయుక్త సె్పావేర్ స్ఫ్టోవేరనె ఉపయోగసు్తింటే, రమోట్ గూఢచరయుిం లేదా పరయువేక్షణ 
బ్రౌజర్ గోపయుతా ఎింప్కల న్ిండి రక్షిించబడవు.

 y ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్
 బ్రౌజరులై చరిత్ర సేకరించకుండా 

ఇంటర్నెట్నె సర్్ఫ చేయడానికి 
ఇది వినియోగదారులను 
అనుమతిసు్తంది. ఎవరైనా 
బ్రౌసర్ చరిత్ర దా్వరా వారి 
ఇంటర్నెట్ కారయూకలాపానినె 
పరయూవేక్షిసా్తరు కాని ప్రైవేట్ 
బ్రౌజింగ్ తో ఆంద్ళన చెందల్సున అవసరం ఉండదు. అయిత్, ఇవరైనా మీ 
భుజంపై నుంచి ల్దా సె్పువేరో్త మీ పరికరానినె పరయూవేక్షిసు్తననెటలైయిత్  ఆన్లైన్లై 
మీరు ఏమ చేసు్తనానెరో ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ తో తెల్యకుండా నిరోధంచల్ము. 
గూగుల్ క్రోమ్ లో ఇది ఇంకాగనెట్ మోడ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్సు పోలైరరోలై ఇది 
ప్రైవేటాగు ఉంట్ంది. మొజిలాలై ఫైరా్ఫకోసు్ల మరియు సఫారీలో ప్రైవేట్ మోడ్ 
బ్రౌజింగ్ కోసం కొత్త ప్రైవేట్ విండో ఉంది.

 y ట్రాక్ చేయవదుదే
 ఇది ఒక సెట్టింగ్ థర్్డ-పారీటి 

ట్రాకింగ్, ప్రకటనకర్తలు 
నుండి ల్దా మీరు 
సందరి్శంచిన వెబ్ సైట్లై 
ట్రాకింగునె నిల్పవేయడానికి 
ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 
లక్షణం థర్్డ-పారీటి ట్రాకింగ్ 
కోసం మాత్రమే ఉంట్ంది, ఇది తరచ్గా ప్రవర్తనా ప్రకటనల ప్రయోజనాల 
కోసం వినియోగదారులను ట్రాక్ చేసు్తంది; ఇది మీరు సందరి్శంచే వెబ్ 
సైట్ ను మరియు మీ గురించి 
సమాచారానినె సేకరించకుండా 
నిరోధంచదు. అనినె బ్రౌజరులై 
సెట్టింగులు ట్రాక్ చేయవదుదే 
ఎంపకను ఎనేబుల్ చెయయూవచ్చు.

 
 y బ్రౌజర్ చరిత్రను తొలగంచడం

 ఎవరైనా మీ కంపూయూటర్ వినియోగానినె 
పరయూవేక్షిసే్త, మీ బ్రౌజర్ చరిత్రను తొలగంచడం అనుమానాసపుదంగా 
కనిపసు్తందని గురు్తంచ్కోండి. అయిత్, మీ బ్రౌజింగ్ చరిత్రను నిరంతరం 
తొలగంచడం వలన మీ గోపయూతను పెంచ్తుంది.

బ్రౌజర్-గోపయుతా సెటిటోింగులి

For details on 
Cyber Crime Cells in India and Cyber Crime Reporting Portal 

visit https://www.infosecawareness.in
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సెక్యురటి
USB  (యూనివరసెల్ సీరియల్ బస్) ఈ సటిర్జ్ డివైజ్ లు వివిధ కంప్యూటరలు మధయూ డేటాను బదిలీ చేయడానిక్ 
చాలా సౌకరయూవంతంగా ఉంటాయి. మీరు దీనిని USB పోర్టిలు పెటటివచ్చు, మార్మదయూలో మీ డేటాను కాపీ 
చేయవచ్చు మరియు  తీసివేయవచ్చు,  దురదృషటివశాత్్త ఈ పోరటిబిలిటీ, సౌలభయూం మరియు ప్రజాదరణ 
క్డా మీ సమాచారానినా వివిధ బెదిరింపులు గురి చస్తంది.
డేటా దంగతన్లు మరియు డేటా లీకేజ్ ఇపుపాడు ర్జువ్రీ వ్ర్తలు! వీట్ సంరక్ణ, అవగాహన మరియు 
సమాచారానినా సరక్తంగా ఉంచడం అనేది అనువైన సాధన్లను ఉపయోగంచడం ద్వారా నియంత్ంచడం 
లేద్ తగ్ంచడం చేయవచ్చు.

బెదిరింపులు
మాలే్వర్ ఇన్ఫక్షన్
 y USB సోటిర్జ్ డివైజ్ ల దా్వరా మాల్్వర్ 

విస్తరించబడుతుంది. మీ కారయూకలాపాలు, ఫైలులై, 
వయూవసథాలు మరియు నట్వర్క్లను ట్రాక్ చేయడానికి 
ఎవరైనా మాల్్వరో్త కూడిన USB సోటిర్జ్ డివైజ్ లను 
విక్రయించవచ్చు.

 y ఈ మాల్్వర్ USB సోటిర్జ్ డివైజ్ దా్వరా autorun.
exe  ని ఉపయోగంచి ఒక పరికరం నుండి మరొక 
పరికరానికి వాయూప్త చెందుతుంది

అనధకార వినియోగిం
 y డేటా కోసం మీ USB పరికరాలను ఎవరో 

దంగల్సా్తరు.

బెయిటిింగ్
 y ఎవరైనా ఉదేదేశయూపూర్వకంగా మీ డస్్క ల్దా సథాలంలో 

మాల్్వర్ తో కూడిన USB పరికరాలను వదిల్ వెళా్తరు

USB స్టోరేజ్ దా్వరా డేటా లీకేజ్ లన్ ఎలా ఆపాలి?

 y USB సోటిర్జ్ డివైజ్ వినియోగానినె పరిమతం చేయడానికి ఒక మంచి భద్రతా విధానానినె 
రూపకలపున చేస, అమలు చేయాల్.

 y ఉద్యూగులు ఏమ కాపీ చేసు్తనానెరో దానిని పరిశీల్ంచండి.
 y మీ సమాచారానినె భద్రపరచడానికి ప్రమాణీకరణ, అధకార మరియు అకంట్ంగునె 

అమలు చేయండి

USB 

స్టోరేజ్ డివైజ్
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About USB Pratirodh :
USB Pratirodh controls the usage of removable storage me-
dia like pen drive, external hard drives, cell phones and oth-
er supported USB mass storage devices. Only authenticat-
ed users can access the removable storage media.

Benefits
•	 USB device control with password protection
•	 Data Encryption on USB devices
•	 Auto run protection and Malware Detection
•	 Configurable	read/write	privilege	protection

మీ పరకరానినె కోలోపాయినపుపాడు ఏమి చేయాలి?

 y మీరు పాస్వరు్డ్ల తదితర USB డ్రైవ్లై ఏదైనా వయూకి్తగత ల్దా సునినెతమైన సమాచారానినె 
భద్రపరచినటలైయిత్, ఖాతా సృషటించిన సమయంలో అందించిన భద్రతా ప్రశనెలతో పాట్ 
అనినె పాస్వర్డ్లను వెంటనే మారచుండి [హాయూకర్ దంగల్ంచబడిన డ్రైవ్ లో నుండి మీ 
ఆన్లైన్ ఖాతా లాగన్ సమాచారానినె డేటాను ఉపయోగంచవచ్చు].

 y కోలోపుయిన డేటాకు వయూతిర్కంగా తీసుకోవలనుకుననెఅనినె భద్రతా చరయూలు 
నిరాధారించ్కోవాల్.

పరకర దింగతనిం ఎలా ఆపాలి?

 y భౌతికంగా డ్ైవ్ ను ఎలలైప్పుడూ ఒక క్ చైన్ టాగంగ్ దా్వరా సురక్షితంగా ఉంచ్కోవాల్.
 y మీ డ్ైవ్ ను ఎప్పుడు గమనింపబడని ప్రదేశంలోవదిలకూడదు.
 y సెనిసుట్వ్ సమాచారానినె ఎట్వంట్ ఎన్్కరిప్షన్ ల్కుండా ఉంచకూడదు.

USB గా మొబైల్

కంపూయూటరు్క కనక్టి చేసనప్పుడు మొబైల్ ఫోనులై USB మెమరీ పరికరాలుగా ఉపయోగంచవచ్చు. కంపూయూటరు్క కనక్టి చేయడానికి 
మొబైల్ ఫోన్్త ఒక USB కేబుల్ అందించబడుతుంది.
 y ఒక మొబైల్ ఫోన్ వయూకి్తగత కంపూయూటరు్క కనక్టి అయినప్పుడు, అపే్డటడ్ యాంటీవైరసునె ఉపయోగంచి బాహయూ ఫోన్ మెమరీ 

మరియు మెమరీ కారు్డను సా్కన్ చేయండి.
 y మీ ఫోన్ మరియు బాహయూ మెమరీ కార్్డ యొక్క సాధారణ బాయూకప్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ససటిమ్ క్రాష్ ల్దా మాల్్వర్ వాయూప్త 

వంట్ సంఘటన సంభవిసే్త కనీసం మీ డేటా సురక్షితంగా ఉంట్ంది.
 y  కంపూయూటర్ నుండి డేటాను మొబైలు్క బదిలీ చేయడానికి ముందు, అపే్డటడ్ యాంటీవైరసునె ఉపయోగంచి డేటాను సా్కన్ 

చేయాల్.
 y మీరు వెళ్్ళపోయో ముందు మీ కంపూయూటర్ నుండి USB కనక్షనునె తొలగంచడం గురు్తంచ్కోండి.
 y వైరస్ ప్రభావిత డేటాను ఇతర మొబైలలైకు ఎననెడూ ఫారా్వర్్డ చేయవదుదే.
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Wi-Fi భద్రత
ప్రతిఒకకురికీ Wi-Fi ర్జువ్రీ జీవితంలో అంతరాభాగంగా మారింది. ఇంటర్నాట్ వినియోగద్రులలో 
ప్రత్యూకంగా మహిళలు వ్రి నివ్సము షాపంగ్  మరియు  బాయూంక్ కొరక్, ఇంటర్నాట్ ను యాక్సెస్ 
చేసేందుక్ Wi-Fi పరికరాలపై ఆధారపడి ఉంటారు, సమనవాయ జీవితానిక్  Wi-Fi  తో కనక్టి చేయబడి 
ఉంటారు.  సరక్తమైన Wi-Fi కనక్న్ అనేది మన వయూక్్తగత డేటాను సరక్తం చేయడానిక్ ఒక 
ముఖయూమైన అంశం. కొనినా వైర్లుస్ పరికరములు వ్రి అప్రమేయ ఆకృతీకరణ రీతిలో బలహీనంగా ఉంటాయి. 
తుది వినియోగద్రులు ప్రత్యూక్ంచి మహిళలు ఈ పరికరాలోలు భద్రతా సా్థయిలను ప్రి్తగా తెలుసకోలేరు 
కాబట్టి అవి సైబర్ ముపుపాక్ సలభంగా గురవ్తాయి. సైబర్ నేరస్తలు వ్రి చటటివిరుద్ధ ప్రయోజన్లను 
పందడానిక్ ఈ అసరక్త Wi-Fi పరికరాల కోసం చూసా్తరు.
వైఫై కనక్టివిటీ ద్వారా కంప్యూటర్, లాయూపాటిప్ లేద్ మొబైల్ ను కనక్టి చేసక్ననా ఎవరైన్ అసరక్త యాక్సెస్ 
పాయింట్సె (వైర్లుస్ రౌటర్సె) క్ అనుసంధానించవచ్చు. అలాగే డిఫాల్టి సెట్టింగులతో యాక్సెస్ పాయింట్ 
కానిఫ్గర్ చేయబడిన్ లేద్ అసరక్తమైనదైన్, ఆ పరిధిలో ఉననా ఎవరైన్ ద్నిని నేరుగా కనక్టి కావచ్చు.
ఒక సారి అసరక్త నటవార్కు ని ఉపయోగంచి కనక్టి అయిన తరావాత, అటాకర్ మెయిలులు, కాలుసిఫైడ్ / 
గోపయూమైన అంశాలను పంపవచ్చు, నటవార్కు లో ఇతర కంప్యూటరలుపై ద్డి చేయడం, ఇతరులక్ హ్నికరమైన 
కోడ్ ను పంపడం, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజన్లను పందడానిక్  బాధితుల కంప్యూటర్ లో ట్రోజన్ లేద్ బ్ట్నాట్ 
ను ఇంసాటిల్ చేసా్తరు.
.
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ఉచిత  Wi-Fi  హ్ట్ స్పాట్  సైబర్ 
దాడులక్ గురవుతుింది
మహిళలోలై చాలా మంది బహిరంగ 
ప్రదేశాలోలై వారి అభమాన సోషల్ 
మీడియాను వీక్షించడానికి 
ల్దా చాట్ంగ్ అపలైకేషనలైను 
ఉపయోగంచడానికి కి  ఉచిత  వైఫై  ని 
కనక్టి చేసా్తరు. రైల్్వ సేటిషనులై మరియు 
విమానాశ్రయాలలో పబిలైక్ వైర్లైస్ 
కంపూయూటర్ నట్వర్్క లో ఇంటర్నెట్ 
ను ఉపయోగంచడము వలన మీరు 
సైబర్ దాడులకు గురవ్తారు. ద్పడీ 
చేసేవారు ఒకవేళ విజయవంతముగ 

కనక్టి అయిత్ వీరు క్రెడిట్ కార్్డ 
నంబరులై, పాస్వరు్డ్ల, చాట్ సందేశాలు, 
ఇమెయిల్సు మొదలైన సునినెతమైన 
సమాచారానినెపందేందుకు వీలు 
కల్పుసు్తంది. వినియోగదారులు 
పబిలైక్  Wi-Fi  కి బదులుగా భద్రమైన 
నట్వర్క్లను మాత్రమే ఉపయోగంచాలని 
స్చించారు. ఉచిత పబిలైక్  Wi-Fi ని 
ఉపయోగంచేటప్పుడు గమనించవలసన 
కొనినె చిటా్కలు

ఒక వయుక్తని ట్రాకింగ్ చేయటిం
మొబైల్ ఫోనలై మాదిరిగా,  Wi-Fi    
పరికరాలకు ప్రత్యూకమైన ఐడంట్ఫైరులై 
ఉంటాయి, ఇవి ట్రాకింగ్ ప్రయోజనాల 
కోసం ఉపయోగంచబడతాయి, ఇది  
సమరథావంతమైన భద్రతా సమసయూలకు 
కారణం కావచ్చు.  Wi-Fi   హాట్ 
సాపుట్ ను ఉపయోగంచడం దా్వరా 
సైబర్ నేరాలకు దారి తీసు్తంది. 
సేవలను సీ్వకరించడానికి ల్దా 
ఉపయోగంచడానికి, తరచూ  వెబ్ సైట్ 
లు వినియోగదారు పేరు, వయసుసు, 
జిప్ కోడ్ ల్దా వయూకి్తగత ప్రాధానయూతల 

వంట్ వారి వయూకి్తగత సమాచారానినె 
అందించాల్. 
అధకారులు:
అధకారులకు ప్రజల బ్రౌజింగ్ వివరాలు 
మరియు అలవాట్లై సులభంగా 
లభసా్తయి, మరియు జాతీయ భద్రత 
పేరుతో ప్రజలను వారి అనుమతి 
ల్కుండా పరయూవేక్షించడానికి 
ఉపయోగంచవచ్చు.

హాయూకరులై:
సమాచారానినె దంగల్ంచడానికి, 
సందేహించని బాధతుల బాయూంకు 

ఖాతాలకు హయూక్ చేస,  కారొపుర్ట్ ఆరిధాక 

సమాచారం మరియు రహసాయూలను 
దురి్వనియోగం చేసా్తరు

బహిరంగ ప్రదేశాలోలో ఓపన్  Wi-Fi   
నెట్వరక్్లను ఆటో-కనెక్టో చేయవద్దు

 పబ్లోక్ Wi-Fi   ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు 
స్రక్తమైన వెబ్ సైటలోను మాత్రమే 

వీక్ంచడండి.
డేటాను పంచుకోవడాని్న నిల్ప్వేయాల్

 మీక అవసరం లేనప్పుడు Wi-Fi   ని 
నిల్ప్వేయండి.

 స్ని్నతమైన పాస్వర్డ్లను ఉపయోగించడం 
మానుకోండి.
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వైర్లిస్ కమ్యునికేషన్ కోసిం రౌటర్ న్ కాని్ఫగర్ చేసేటపుపాడు మిమమాలినె సురక్షితింగా ఉించడానిక
కొనినె చరయులు

y డిఫాల్టో యూజర్ పేర మరయు 
యాక్స్స్ పాయిింట్ యొకక్  పాస్ 
వర్డ్  న్ మార్చిండి. 

 Wi-Fi   హోమ్ నట్వర్్క లు 
మరియు బ్రాడాబు్ండ్ రౌటర్ లు 
వినియోగదారుని పేరు మరియు 
పాస్వర్్డ తో రక్షించబడుతాయి, 
తదా్వరా అధకారం ఉననె వయూకు్తలు 
నట్వర్్క కు నిరా్వహక మారుపులు 
చేయగలరు.

y డిఫాల్టో SSID న్ మార్చిండి 
మరయు మీ నట్వర్క్ పేరని 
ప్రస్రిం చేయక్ిండా ఉిండిండి

 యాకెసుస్ పాయింట్లై మరియు 
రౌటరులై అనినె సరీ్వస్ సెట్ 
ఐడంట్ఫైయర్ అనే నట్వర్్క 
పేరును ఉపయోగసా్తయి. 
కేవలము SSID తెలుసుకోవడం 
దా్వరా మీ నట్వర్్క దాడి చేయడం 
సాధయూం కాదు కానీ అది పేలవంగా 
ఆకృతీకరించినట్లై చూపసు్తంది.

y ఉపయోగింలో లేనపుపాడు   Wi-Fi  
ని నిలిప్వేయిండి

 మీరు మీ హోమ్ నట్వర్్క ను 
ఉపయోగంచకుండా విరామం 
తీసుకుననెప్పుడు, దురి్వనియోగానినె 
నివారించడానికి స్వచ్ ఆఫ్ 

చేయడం మంచిది. ఉపయోగంలో 
ల్నప్పుడు యాకెసుస్ పాయింట్నె  
కూడా   నిల్పవేయండి.

y ఇింటి Wi-Fi కోసిం డైనమిక్ IP 
చిరనమాని ఉపయోగించక్ిండా 
స్టోటిక్ IP చిరనమాలన్ 
ఉపయోగించిండి.

 చాలామంది హోమ్ నట్వర్్క 
నిరా్వహకులు వారి పరికరాలకు IP 
చిరునామాలను కేటాయించడానికి 
డైనమక్ హోస్టి కాని్ఫగర్షన్ 
ప్రోట్కాల్ (DHCP) ను 
ఉపయోగసా్తరు. DHCP ను 
రూటర్ ల్దా ప్రాపయూత పాయింట్ పై 
ఆపవేస, బదులుగా ఒక సథార ప్రైవేట్ 
IP చిరునామా శ్రేణిని సెట్ చేస 
ఆపై పరిధలోని చిరునామాతో ప్రతి 
పరికరానినె కాని్ఫగర్ చేయండి.

y ఎన్క్రిప్షన్ కోసిం ఎలలిపుపాడూ 
బలమైన పాస్వర్డ్ న్ 
ఉపయోగించిండి

 పాస్వర్డ్లను వయూకి్తగత డేటా నుండి 
ఉపయోగంచడం మానుకోండి. 
గురు్తంచ్కోవడానికి సులభంగా 
ఉండే పదాలను వాడండి.

y Wi-Fi  పరకరాలోలి MAC 
చిరనమా ఫిలటోరింగునె న్ 
ప్రారింభించిండి

 MAC చిరునామాలతో కనక్టి 
అయిన అనినె పరికరాలను యాకెసుస్ 
పాయింట్లై మరియు రౌటరులై తో  
ట్రాక్ చేయవచ్చు.

y అదనపు రక్షణ కొరక్ ఫైరా్వల్ 
మరయు యాింటీవైరస్ న్ 
ఉపయోగించిండి

 ఫైరా్వల్ మరియు యాంటీవైరస్ 
గేట్ వేతో వైర్లైస్ నట్వర్్క  నుండి   
వైరు్డ నట్వర్్క ను  వేరుచేయండి.

y పరకరాల దా్వరా అిందిించిన 
డిఫాల్టో భద్రతా లక్షణాలన్ 
ఉపయోగించిండి

 అనినె  వైఫై పరికరాలు కొనినె 
రకాల ఎన్్కరిప్షన్ కు మదదేతిసా్తయి. 
కాబట్టి, వాట్ని ఎనేబుల్ చేయండి. 
క్రమంగా  ఫరుమువేర్  ని అపే్డట్ 
చేయండి.

y వైర్లైస్ నట్వరు్కలలో సునినెతమైన 
డేటాకు ఎన్్కరిప్షన్ టకానెలజీని 
ఉపయోగంచండి. ఎలలైప్పుడూ 
ఎన్్కరిప్షన్ కొరకు యాకెసుస్ 
పాయింట్ మదదేతు కొరకు గరిషటి క్ 
పరిమాణనినె ఉపయోగంచండి

y అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఫైల్ 
భాగసా్వమయూ మరియు ఎయిర్ డ్రాప్ 
ఎంపకలను ప్రారంభంచండి.

ఇింటర్నెట్ భద్రతా సమసయులు మరయు ప్రజా   Wi-Fi   ప్రమాదాలు పెరగుతుననెయి. కొనినె 
జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమ్ వలన మీ సమాచారానినె సురక్షితింగా ఉించకోవచు్చ.
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కోలోపాయిన లేదా దింగలిించబడిన 
పరకరాలు
ఈ రోజులోలై సాముర్టి ఫోనులై ఒక వయూకి్త 
జీవితంలో అనివారయూ భాగంగా 
మారాయి. ఒకవేళ ఫోన్ పోగట్టికుననె 
/ కోలోపువడము మరియు అది 
సైబర్ నేరసుథాడికి చేరడము వలన 
అందులో సంక్షిప్తమైన సునినెతమైన 
డేటాకు తీవ్రమైన ముప్పు. ఫోన్ లో 
ఇనాసు్టల్ చేసన అనువర్తనాలను 
చూడటం దా్వరా, వినియోగదారుడు 

వయసుసు, ల్ంగం, సాథానం, వాయూయామ 
కారయూకలాపాలోలై ఆసకి్త, యూజర్ 

బాధపడే వైదయూ పరిసథాతులు, ఒక శిశువ్ 
జనిముంచబొతుంద లాంట్ విషయాలను 
తెలుసుకొంటారు.

స్మార్టో ఫోన్ సెక్యురటీ
సైబర్ క్రైమ్ అనేది ఆందోళనకరమైన సా్థయిలో పెరుగుతుననాది, మరియు మహిళలు వ్రి అతిపెద్ద లక్ష్ం. 
సా్మర్టి ఫోన్,  ఇంటర్నాట్ తో మహిళలను మరియు బాలికలను అన్మకంగా మరియు సలభంగా దోపడీకీ 
గురిఅవ్తున్నారు. మహిళలు ర్జులో న్లుగు గంటల కంటే ఎక్కువ సా్మర్టి ఫోనలును వ్డటము వలన 
పురుషుల కంటే ఎక్కువగా వ్ట్క్ బానిసలుగా మారుతున్నారు. మహిళలు , కాల్సె, సెర్చు మరియు గేమ్సె 
కంటే ఎక్కువగా సషల్ నట్ వరికుంగ్ వెబె్సెట్ మరియు ఆన్లున్ షాపంగ్ వంట్ వ్ట్ కోసం సా్మర్టి ఫోనలును 
వ్డుతున్నారు. ఈ పరికరాలక్ వ్రి సవాంత లక్ణాలను కలిగ ఉంటాయి, కావ్న కొనినా సనినాతమైన 
సమాచారము కోలిపవడము వంట్ భద్రతా సమసయూలు క్డా ఉన్నాయి. వివిధ రకాల బెదిరింపులు సా్మర్టి 
ఫోన్ వినియోగద్రులను పలు మారా్లోలు ప్రభావితం చేసా్తయి. సా్మర్టి ఫోన్ ద్వారా సైబర్ బెదిరింపులు మరియు 
ద్నితో వచిచున వివిధ ప్రమాద్ల గురించి మహిళలు తెలుసకోవడం ప్రస్తతము చాలా ముఖయూమైనది.

మొబైల్ ఫోన్ సెక్యురటీ బెదిరింపుల వరగాిం:

 మొబైల్ పరికరం మరియు డేటా సెకూయూరిటీ బెదిరింప్లు
కోలోపుయిన ల్దా దంగల్ంచబడిన మొబైల్ ఫోన్ తో అనధకార ల్దా ఉదేదేశపూర్వక భౌతిక యాకెసుసు్క సంబంధంచిన బెదిరింప్లు

మీ ఫోన్ ను అనాలోక్ చేయడానికి 
ఎలలోప్పుడూ పాస్వర్్డ లేదా 

బయోమెట్రిక్ ప్రామాణీకరణను 
ఉపయోగించండి

మీ SIM కారు్డ కోసం SIM లాక్ 
చేయండి, ఎంద్కంటే మీరు మీ 

ఫోన్ లాక్ ఉన్నప్పటికీ ఎవరైనా మీ 
SIM కార్్డ యాక్స్స్ చేయగలరు.
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బహిరగాతిం అయిన కలిషటో సమాచారిం
మొబైల్ పరికరాలోలై డేటా రక్షణ ల్దా 
డేటా లీక్ నివారణ సామరాధా్లు 
ల్కపోవడం వలన ఇది ఆ వయూకి్త 
యొక్క గురి్తంప్కు తీవ్రమైన ముప్పు 
కల్గంచవచ్చు. మీ వయూకి్తగత బాయూంకింగ్ 
సమాచారం కూడా ప్రమాదంలో 
పడవచ్చు.

మొబైల్ ఫోన్లో క్రెడిట్ కార్్డ 
మరియు బయాంక్ కారు్డల పాస్వరు్డ్ల 

వంటి మఖయామైన సమాచారాని్న 
నిల్వ చేయకూడద్. 

మీరు Apps ఉపయోగించిన 
తరా్వత తప్పకండా లాగ్ అవుట్ 

అవ్వండి.

మొబైల్ ఫోనలిక్ వయుతిరేకింగా దాడుల యొకక్ స్ధారణ ప్రభావిం:

 y యూజర్ యొక్క వయూకి్తగత సమాచారం బహిరగుతం / డేటా, నిల్వ / మొబైల్ ఫోన్ దా్వరా బదిలీ.
 y హానికరమైన సాఫ్టి వేర్ కారణంగా తెల్యకుండా ప్రీమయం మరియు అతయూధక ధరతో SMS మరియు కాల్ సరీ్వసెస్ వలన ద్రవయూ 

నషటిం.
 y మొబైల్ ఫోన్ సాథానమును (డివైస్ ల్కేషన్), ప్రైవేట్ ఎస్ఎంఎసలై (SMSs)తో పాట్ వినియోగదారుడికి తెల్కుండా గోపయూతా 

దాడులకు గురవ్తారు.
 y మొబైల్ ఫోన్ మీద నియంత్రణ కోలోపువటం మరియు లక్ష్ దాడులకు తెల్యకుండా జోంబీ అవ్తుంది.
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మొబైల్ అప్లికేషన్స్ మరయు ఆపరేటిింగ్ 
సిసటోమోస్్ల ప్రమాదాల న్ిండి తలెతే్త 
బెదిరింపులు.
మనము తెల్యకుండా ఫ్రీగా అపలైకేషనులై 
డౌన్లైడ్ చేసనప్పుడు, సెకూయూరిటీ 
సెట్టింగలైను ఎపపుట్కి తనిఖీ చేయము. 
మీ మొబైలోలై దరఖాసు్తను డౌన్లైడ్ చేసన 
తరా్వత మీ డేటాను దంగల్ంచే అనేక 
అపలైకేషనులై ఉనానెయి వాట్ని మాల్్వర్ 
అపలైకేషనులైగా పలువబడతాయి.

• అనధకార వనరుల నుండి 
కంటంట్నె మొబైల్ ఫోన్లై ల్దా 
లాయూపాటిపోలై డౌన్లైడ్ చేయడానినె 
నివారించండి.

• మంజూరు అనుమతులను తెల్పె 
ముందు ఆలోచించండి. మీ పరికర 
సాథానానినె(డివైస్ ల్కేషన్) నిజంగా 
తెలుసుకోవాలనుకుంట్నానెరా?

• అపలైకేషనులై ఉపయోగంచనప్పుడు 
కిలైషటిమైన అనుమతులను 
ఉపసంహరించ్కోవాల్.

మొబైల్ కనకటోవిటీ సెక్యురటీ బెదిరింపులు

తెలియని సిసటోమలిక్ మొబైల్ ఫోన్ కనకటోవిటీక సింబింధించి బెదిరింపులు, ఫోన్లి మరయు నట్ వరక్్ల Bluetooth, WI-Fi, USB వింటి 
స్ింకేతికతలన్ ఉపయోగస్్తయి.

ఓపెన్ Wi-Fi
ఓపెన్ Wi-Fi నట్వర్క్లలో 
అనుసంధానించబడి ఉంటే చాలా 
తరచ్గా మన మొబైల్ ఫోనలైకు 
బెదిరింప్లు వసా్తయి. ఇట్వంట్ 
నట్వర్క్లలో బాయూంకు లావాదేవీలను 
మరియు సెనిసుట్వ్ డేటాను 
ఉపయోగంచకుండా ఉండడము చాలా 
ఉత్తమము.
మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ ల్దా లాయూపాటిప్లై 
బూలైటూత్ కనక్షన్ అవసరమైత్ తపపు 
ఇని్వసబల్ మోడోలైనే ఉంచండి. 
తెల్యని వినియోగదారుడు బూలైటూత్ 
దా్వరా మొబైల్ ఫోన్ ల్దా లాయూపాటిప్నె 
యాకెసుస్ చేయలని ప్రయతినెసే్త, 
బూలైటూత్ కవర్జ్ ప్రాంతానికి దూరంగా 
ఉండండము దా్వరా అది ఆట్మెట్గాగు 
డిస్కనక్టి అవ్తుంది.

Wi-Fi ని వాడుతునప్పుడు ఆరిథిక, వైదయా 
లేదా వాయాపార కారాయాలను నిర్వహించకండి, 
అలాంటి కారయాకలాపాలు నిర్వహించేటప్పుడు 
ఒక VPN దా్వరా లేదా స్రక్తమైన నెట్వరిక్ను 
ఉపయోగించండి.
 ఓపన్ Wi-Fi నెట్వరక్్లలో లాగిన్ అయినప్పుడు 
ఏ పాస్వర్డ్లను మరియు స్ని్నతమైన డేటాను 
ఉపయోగించవద్దు.

ఫిషింగ్ ఇమెయిల్స్
బాయూంకులు మరియు రిటైలరలై వంట్ 
విశ్వసనీయ పంపేవారి నుండి 
వచిచున ఇమెయిలలైకు ఇమెయిల్ 
వినియోగదారులకు ఆహారంగా 
వసా్తయి. మానిప్యూల్ట్వ్ లాంగే్వజ్ 
ఒక అతయూవసర భావానినె సృషటిసు్తంది. 
వారు పందుపరచబడిన ల్ంకలైను 
కిలైక్ చేయండి మరియు విశ్వసంచని 
సైటలైలో డేటాను భాగసా్వమయూం చేయండి, 
దాచబడిన డేటా మైనింగ్ మాల్్వరినె కల్గ 
ఉననె జోడింప్లను డౌన్లైడ్ చేయండి 
ల్దా పరిచయాలతో సోకిన ఇమెయిలలైను 
భాగసా్వమయూం చేయండి

ఇమెయిల్ చిరునామాలను ఎలలోప్పుడూ 
పంపేవారి పేరలోతో సరిపోలచిండి, బుకా్మరుక్్ల 
లేదా టైప్ చేస్కన URL చిరునామా బర్ 
సమర్పణలు దా్వరా పంపేవారి వెబ్స్టలోను 
సందరి్శంచండి మరియు విశ్వసనీయ 
యాంటీ-వైరస్ ప్రోగ్రామ్తు అని్న డౌన్లోడలోను 
స్క్న్ చేయండి

SMiShing సిందేశాలు
పైన పేరొ్కననె ఫిషంగ్ నియమాలు 
అదే టక్సు్ట సందేశాలకు వరి్తసా్తయి. 
సందేశానినె ల్దా పంపేవారి ఉదేదేశాలను 

మీరు అనుమానించినటలైయిత్, 
వారు మీకు పంపన సందేశానినె 
నిరాధారించడానికి ఫోన్ కాల్ దా్వరా 
పంపనవారిని సంప్రదించండి. మీ 
బాయూంకువాళ్ళను సంప్రదించడానికి 
సాధారణ చానల్సు దా్వరా వాట్ని 
సంప్రదించండి, టక్సు్ట దా్వరా పంపన URL 
లను కిలైక్ చేయవదుదే

బలహీనమైన ప్రామాణీకరణ
నేరసు్తలు బలహీన ప్రమాణీకరణ 
సాధనాలను కల్గ ఉననె మొబైల్ చెల్లైంప్ 
వయూవసథాలను ఇషటిపడతారు. ఇ-కామర్సు 
బ్రౌజర్ అపలైకేషనులై మరియు వరుచువల్ 
వాలెలైట్సు, మీరు ఉపయోగంచే ఏదైనా 
చెల్లైంప్ వయూవసథాలు బహుళ కారకాల 
ప్రమాణీకరణ మరియు బహుళ 
సాథాయి డేటా ఎన్్కరిప్షను కల్గ ఉండాల్. 
ఉదాహరణకు, సురక్షిత ససటిము్క 
వినియోగదారు ID, పాస్వర్్డ మరియు 
భద్రతా ఇమేజ్ నిరాధారణ అవసరం 
ల్దా మీకు ఒకసారి ఉపయోగంచే 
PIN పంపవచ్చు. ఉత్తమ చెల్లైంప్ 
వయూవసథాలు మీ క్రెడిట్ కారు్డ డేటా ట్కెనాగు 
మారిపోతాయి, అందువలలై ఇది ఎవరివలలై 
చదవబడదు.

మొబైల్ అప్లికేషన్ మరయు ఆపరేటిింగ్ సిసటోమ్ సెక్యురటీ బెదిరింపులు
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ఇింటి న్ిండి పని చేయడమ్ / ఉద్యుగ 
పోరటోల్స్ 
‘ఇంట్ నుండి పని’ యొక్క 
ఆకర్షణీయమైన పాయూకేజీలతో గృహిణిలు 
ఎకు్కవగా మోసగంచబడతారు.
కొనినె వెబ్ సైట్లై ప్రారంభంలో వయూకి్తగత 
/ బాయూంకింగ్ సమాచారంతో రిజిషటిర్ 
(నమోదు) చేయవలసందిగా అడిగ, 
పనిని పందడానికి కొంత నగదు 
మొతా్తనినె చెల్లైంచమని అడుగుతారు.
కానీ పనిని పూరి్త చేసన తరువాత 
అందించిన పాయూకేజీని వారు చెల్లైంచరు. 

వారికి రిజిసే్రేషన్ కోసం చెల్లైంచిన 
మొత్తం తిరిగ ఉద్యూగం నుంచి 
నిష్కరిమంచిన తరువాత కూడా తిరిగ 
చెల్లైంచబడదు.
గురి్తంప్ దంగలు ఉద్యూగ మారుపుల 
కోసం చూసు్తననె వయూకు్తలను 
కనుగనడానికి ప్రముఖ ఉద్యూగ 
పోరటిల్ ని సా్కన్ చేసా్తరు. వారు మీ 
ఉద్యూగ శోధన యొక్క క్లకపదాలను 
సేకరిసా్తరు మరియు మీకు నకిలీ 
ఉద్యూగానినె అందించే కాల్సు చేసా్తరు. 
వారు ఉద్యూగ పోరటిల్ లో మీ బ్రౌజరుని 

బ్రౌజ్ చేయడం 
మరియు మీ 
విశా్వసాని 
పందడానికి, 
మీరూ 
ఉపయోగంచిన 
క్లక పదాలకు సంబంధంచిన 
ఉద్యూగాలను అందించే కాల్సు చేసా్తరు.
ఉదోయాగ ప్రతిపాదనను అంగికరించే మంద్ 
సంసథి గురించి తెలుస్కోవాల్.
ఉదోయాగ పోరటోల్ లో మీ ప్రొఫైలోలో  ఉదోయాగ 
శోధన యొకక్ కీలకపదాలను ఎప్పుడూ సేవ్ 
చేయవద్దు.

ఆన్ లైన్ టాక్స్ బుకింగ్ అప్లికేషన్లి
ఆన్ లైన్ టాక్సు బుకింగ్ ప్రయాణం 
యొక్క అడ్డంకిని/కషాటినినె చాలా వరకు 

తగగుంచింది. నమోదు చేయడానికి 
మన పేరు, మొబైల్ నంబర్ మరియు 
ఇ-మెయిల్ లాంట్ మన వయూకి్తగత 
సమాచారానినె అందించాల్.
ఒక టాక్సు / కాయూబ్ బుకింగ్ 
చేసనప్పుడు మన మొబైల్ నంబర్  
టాక్సు(కాయూబ్) డ్రైవర్ కి (చోదకుడుకి) 
చేరవేయబడుతుంది. అప్పుడు డ్రైవర్ 
మీ మొబైల్ నంబరునె దంగల్ంచి, 
దురి్వనియోగం చేయవచ్చు.

అవసరానికి అనుకలంగా ప్రతేయాక ఫోన్ 
నంబరులో ఉపయోగించడం శ్రేయాసక్రం, 
ఇంటర్నట్ వినియోగానికి ఒకటి మరియు 
ఇతర ఖాతాలను నిర్వహించడం కోసం 
వేరొకటి వుండటం మంచిది.
మీ పరయాటన వివరాలనీ్న సేవ్ (భద్ం) చేసే 
అలవాటు చేస్కోండి.
డ్రైవర్ తో అనవసరమైన విషయాలు (మాట 
మంతి) చరిచించడమ శ్రేయసక్రం కాద్.
డ్రైవర్ తీస్కవేలుతున్న మార్గని్న జాగ్రతతుగా 
గమనించండి.
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గుర్తింపు దింగతనిం
ఒక వయూక్్త యొకకు వయూక్్తగత లేద్ ఆరి్థక వివరాలక్ సంబంధించిన సమాచారానినా అనయూమారా్ల ద్వారా మీక్ 
తెలియక్ండా సేకరించి మోసప్రిత లావ్దేవీలక్ ఉపయోగంచడమే గురి్తంపు దంగతనం.
భారతదేశంలో మహిళలు సైబర్ నేరాలక్ ఎక్కువగా గురి అవ్తున్నారు. మీరు ఉదోయూగులైన్ / 
నిరుదోయూగులైన్ / వివ్హితులైన్ / అవివ్హితులైన్ మీ గురి్తంపు దంగతనం జరుగుతుంది. మహిళలపై 
గురి్తంపు దంగతనం అనేక మారా్లలో ఎలాగైన్ జరగవచ్చు.

గుర్తింపు దింగతనిం ఎలా జరగుతుింది?
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ఆన్ లైన్ డేటిింగ్ / పెళ్ళి సింబింధాలు 
వెబ్ సైటులి
ఈ రోజులోలై వివాహ ప్రతిపాదనలు 
వివాహ వెబ్ సైటలై దా్వరా ఒక కొత్త 
రూప్ని తీసుకోచాచురు, దీని దా్వరా 
ఆన్ లైన్  డేట్ంగ్ / చాట్ంగ్ సర్వ 
సాధారణంగా మారాయి.
అనేక మంది వారి ఖాతాలని నకిలీ 
ఫోట్లు మరియు జీతం వివరాలతో 
నమోదు చేసుకుంటారు. వారు 

ఫోన్ నంబరులై / ఇ-మెయిల్ ఐడి / 
కుట్ంబ వివరాలను ఒకరికొకరు ఇచిచు 
ప్చ్చుకుంటారు.

మీరు వీక్ంచిన ప్రొఫైల్/ ఖాతాలు,  
చాటింగ్ లేదా సమాచార మారి్పడికి 
మంద్ సరైన ఆధారాలను అందించిందని 
నిరాధారించుకోండి.. 

కటుంబ సభ్యాలు మరియు మిత్రులతో ఆ 
వయాకితు ని వయాకితుగతంగా కలవండి.

గింగ్ మోస్లు
బాలైగరులై వారి వాయూసాలను అంతరాజీలంలో 
ప్రచ్రిసా్తరు. ఈ వాయూసాల హకు్కను 
అందరికి అందుబాట్లో ఉంచే 
రచయితగా నట్స్్త,  ఆరిథాక ప్రయోజనం 

కోసం వాట్ని ఉపయోగంచ్కునే 
అవకాశాలు ఉనానెయి.

అంతరాజాలంలో ప్రచురించడానికి మంద్ 
మీ కథనాని్న కాప్రైట్ చేయడం ఉతతుమమ/ 
శ్రేయసక్రం.

మహిళా స్ధకారత పథకాలు.
మహిళా సాధకారత పథకాలు పెదదే 
సాథాయిలో దురి్వనియోగం చేసా్తరు.
గ్రామీణ ప్రాంతాలోలై సాధారణంగా 
మధయూవరు్తలు పథకం మరియు వాట్ 
లాభాల గురించి మీకు తెల్యజేసా్తరు, 
మీకు ల్దా మీ కుట్ంబ సభుయూని 
వివరాలను సేకరించి, వారి పేరుని నక్ల్ 
పథకాల కోసం నమోదు చేసా్తరు.

కానీ వివరాలు సేకరించిన తరా్వత,  
వారు పథకం దా్వరా ప్రయోజనాలు 
ఎననెట్కి పందకుండా మగల్పోతారు.

ప్రభ్త్వ ప్రకటిత పథకాలలో నమ్ద్ 
చేయడానికి సరియైనా అధకారులను 
సంప్రదించండి.

మీ సంత ఖాతాను తెరవడానికి, మీ సమీప 
బయాంకను సందరి్శంచడం ఉతతుమం.

నకలీ బరవు తగగాడిం / సిందరయు 
అన్వర్తనలు / ప్రయాణిం మరయు 
హోటల్ బుకింగ్ అప్లికేషన్స్
బరువ్ తగగుడం / సందరయూ అనువర్తనాల 
నకిలీ ప్రకటనలతో సోషల్ మీడియా 
నిండిపోతుంది. వారు ఒక నల / వారం 
ఉచితంగా నకిలీ సేవలను అందిసా్తరు.

వారు వయూకి్తగత బాయూంకింగ్ వివరాలతో 
ప్రీ-రిజిసే్రేషన్ చేయమని మమముల్నె 
అడుగుతారు. మీ ఉచిత వయూవధ గడువ్ 
ముగసన తరా్వత న్ట్ఫికేషన్ మెయిల్ 
ను పంపడానికి వాగాదేనం చేసా్తరు, ఇది 
జరగవచ్చు ల్దా జరగకపోవచ్చు.
ప్రజలను ఆకరి్షంచడానికి,  ప్రయాణము 
మరియు హోటల్ బుకింగ్ 
చేసుకోవడానికి వారి అపలైకేషన్ 
ను డౌన్లైడ్ మరియు నమోదు 
చేసుకోవడానికి ఆకర్షణీయమైన 
డిస్కంటలైను (రాయితీలను) అందిసా్తరు. 

అనేక డిస్కంటలైను/ ఆఫరలైను చూస  
బుకింగ్ చేసుకోవడము వలలై, వారి 
పేరుతో బుక్ చేసుకుననె ట్కెట్ / 
హోటల్ ల్నందువలలై డబుబు నషటిపోవాల్సు 
వసు్తంది.

మీ వయాకితుగత బయాంకింగ్ సమాచారాని్న 
అందించడానికి మంద్ నిబంధనలు 
మరియు షరతులను చదవండి.

చెల్లోంపులను చేయడానికి మంద్ 
సంబంధత విమాన / హోటల్ వెబ్ సైట్ లో 
ప్రయాణాని్న తనిఖీ చేయండి.
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ఇింటర్నెట్ వయుసనిం
ప్రస్తత శకంలో, ప్రతి వయూక్్త తమ జీవితంలోని గడియా ఇంటర్నాట్ చ్టుటి తిరుగుతుంది. ప్రతి వయూక్్తల మధయూ 
సంభాషణ సైబర్ సేపాస్ లోనే జరుగుతుంది. దీని వలన ఈ ఇంటర్నాట్ వయూసనం రుగ్మత (IAD) లేద్ 
మరింత విసా్తరంగా ఇంటర్నాట్ ఉపయోగంచడం, సమసాయూత్మక కంప్యూటర్ / సా్మర్టి ఫోన్ వ్డుకం వలన 
జరుగుతుంది. అంతర్త వయూసనం అనేది తపపానిసరిగా ఏవైన్ ఆన్లున్ సంబంధిత ప్రవర్తన ఇది సాధారణ 
జీవనశైలితో భిననాంగా ఉండడము వలన క్టుంబం,మిత్రులు,ప్రియమైన వ్రు  మరియు వ్ట్పై పనిచేసే 
పరాయూవరణంపై తీవ్రమైన ఒతి్తడిని కలిగస్తంది. దీనిని ఇంటర్నాట్ డిపెండెనీసె మరియు ఇంటర్నాట్ వయూసనంగా 
పలువబడుతుంది.

ఇింటర్నెట్ వినియోగించడానిక కారణాలు:

విసుగుదల / డిప్రెషన్:
ముఖయూంగా ఒంటరి స్త్రీలు విసుగువలన, 
ఇంటర్నెట్ లో సోషల్ మీడియాకు 
అలవాట్ పడతారు. వారు తరుచ్గా 
సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్నె,  వారి సేటిటసోలై 
కొత్త అపే్డట్సు మరియు ఇతరుల సేటిటస్ 

అపే్డట్సు, ఇషాటిల సంఖయూ మరియు షేర్సు.
ఇది ఒక వయూకి్త ఆలోచనా నిమగనెత దీని 
వలన ఆమె మానసక మరియు శారీరక 
ఆరోగాయూనినె కూడా ప్రభావితం చేసు్తంది.

ఒతి్తడి మరయు పలాయనవాదిం: 
కారాయూలయంలో ల్దా కుట్ంబ 

జీవితంలో ఒతి్తడికి గురైన పలువ్రు 
మహిళలు తమ ఒతి్తడిని తగగుంచడానికి 
మరియు ఒతి్తడితో కూడిన పరిసథాతిని 
వదిల్ంచ్కోవడానికి ఇంటర్నెట్ అనే 
సులభమైన మారాగునినె కూడా పరిగణలోకి 
తీసుకుంటారు.

ఇింటర్నెట్ వయుసనిం ఎలా గుర్తించవచు్చ?

 y సాముర్టి ఫోనునె 
ఉపయోగసు్తననెప్పుడు క్షేమాము 
ల్దా ఉలాలైసం గల భావానినె కల్గ 
ఉండాల్.

 y కారయూకలాపాలు ఆపడానికి 
అసమరధాత

 y సాముర్టి ఫోన్ లో  ఆధక సమయం 

గడపటానికి ఆరాటపడడము.
 y కుట్ంబం మరియు సేనెహితులను 

నిరలైక్ష్ం చేయడం. 
 y కంపూయూటర్ దగగుర ల్కపవడము 

వలన ఖాళీగా, నిరాశగా చిరాకుగా 
ఉండడము. 

 y కారయూకలాపాలు గురించి 

కుట్ంబం మరియు సేనెహితులు 
దగగుర అబధాదేలు అడడము.

 y పాఠశాలలో ల్దా పనిచేసే దగగుర 
సమసయూలు
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ఇింటర్నెట్ క సింబింధించిన చరయులు

స్షల్ మీడియా: ఆన్లిన్ షాప్ింగ్: 

చాలామంది మహిళలు 
సోషల్ మీడియాకు అలవాట్ 
పడుతునానెరు. చాలామంది 

సోషల్ మీడియా ప్రొఫైలునె తనిఖీ 
చేయడం దా్వరా తమ రోజును 
ప్రారంభసా్తరు ల్దా ప్రసు్తతం 

ప్రధాన ధోరణి ప్రకారము నకిలీ 
ఫోట్లను అపె్డట్ చేసా్తరు. 
ఈ సైబర్ ప్రపంచంలో మీ 
జీవితంలోని ప్రతి సెకనును 
సోషల్ మీడియాలో అపె్డట్ 
చేయడము మరియి వాట్కి 
వచేచు సపుందనను అంచనా 

వేయడం, అపె్డట్ చేసన  పోస్టి 
కోసం వచేచు లైకుసును మరియు 
షేర్సు ను  తెలుసుకోవాడానికి 

ప్రసు్తతం చాలా మంది మహిళలు 
ఇషటిపడతారు.

మహిళా జీవితంలో అతయూంత 
ఆసకి్తకరమైన విషయం 

షాపంగ్. మహిళలకు ఆన్లైన్ 
షాపంగ్ దా్వరా పూరి్తసాథాయిలో 
ప్రపంచంలోని షాపంగనె తమ 
దరికి చేరిచుంది. ఒకవేళ వారు 

కొననె ల్దా కొనకపోయినా వివిధ 
ఆన్లైన్ షాపంగ్ పోరటిల్ లో వివిధ 

ఉతపుతు్తల కోసం తరుచ్గా 
శోధసాసుతారు. వారిలో చాలా మంది 
ఇంటర్నెట్ లో గడిపే సమయానినె 

తగగుంచేందుకు కషటిపడతారు.

కొంత మంది మహిళలు ఆన్లైన్ 
గేమంగ్ కు అలవాట్ పడి 

బానిసలుగా తయారయాయూరు. 
చాలా మంది స్త్రీలు తమ విశ్ంతి 
సమయానినె వాస్తవిక ప్రపంచంలో 

సాంఘీకంగా కాకుండా ఆన్లైన్ 
గేమంగోలై వేచిచుంచాడానికి 

ఇషటిపడతారు.

అందరూ చాట్ంగునె 
ఉపయోగసా్తరు కానీ 

కొంత మంది చాట్ంగ్ 
చేయకుండా ఉండల్రు. 

అనేక సారులై మహిళలు వారు 
వాస్తవ ప్రపంచంలో కననె 

సామాజిక మాదయూమములో 
సంభాషంచడానికి ఇషటిపడతారు.

ఆన్లిన్ గేమిింగ్: ఆన్లిన్ చాటిింగ్:

ఇింటర్నెట్ వయుసనిం నివారించడిం ఎలా ?

 y మీరు ఇంటర్నెట్ వినియోగంచే నిరిదేషటి 
సమయమును నిరాదేరించ్కోవాల్.

 y సెల్ ఫోన్లై  ఇంటర్నెట్ వాడకం 
మరియు రోజూ రోజును తగగుంచటానికి 
ప్రణాళ్కను అనువరి్తంచే ఒక అపలైకేషన్ 
ని ఇనాసు్టల్ చేసుకోండి.

 y ఎపపుట్కప్పుడు ఇంటర్నెట్నె 
ఉపయోగంచడానినె పరిమతం 
చేయడానికి మీ సేనెహితులు / 
కుట్ంబం సభుయూల నుండి సహాయం 
తీసుకోవాల్.

 y కంపూయూటర్ గేమ్సు ని అన్ఇనాసు్టల్ 
చేయండి మరియు కనీసం ఒక నల 
ల్దా ర్ండు నలలు కోసం సామాజిక 
నట్వరు్క్ల మరియు ఇతర విన్ద 
వెబ్ కారయూకలాపాలు నుండి దూరంగా 
ఉండటానికి ప్రయతినెంచండి.

 y ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ కోసం సమయం 
కేటాయించండి సెట్, కానీ అది అతిగా 
ఉండకూడదు.

 y కథనాలు చదివడం, బ్రౌజింగ్, 
వీడియోలను చూడటం, మరియు 
ఇమెయిల్సు పంపడం వంట్ చరయూలను 
మారుచుకోండి.

 y అపలైకేషన్ మరియు ఇమెయిల్ 
ప్రకటనలను ఆపవేయండి. 

 y వయూసనపరమైన వెబె్సుటలైను 
నిల్పవేయడానికి ప్రయతినెంచండి.

 y చదివే విషయాలు / జాబ్ సంబంధత 
ప్స్తకాలు / మేగజైను్క మారండి. ఇది 
మీ పఠన అలవాట్ను పెంచ్తుంది.

 y మీరు ఇంటర్నెట్ వాడకుండా 
ఉండడము వలన మీరు సేవ్ చేసుకోనే 
డబుబు గురించి ఆలోచించండి.

 y మీరు ఇంటర్నెట్నె తకు్కవగా 
ఉపయోగంచడము వలన సంతోషంగా 
ఉంటారనే కారణాల జాబితాను 
రూపందించండి.

 y బెడ్ రూములు నుండి ఇంటర్నెట్ ని 
ఉపయోగంచడానికి వాడే పరికరాలను 
తీసవేయండి.

 y మీరు నిద్ంచే పదధాతిని 
నియంత్రించ్కోవాల్. ఇంటర్నెట్ వలన  
చాలామంది నిద్రని పోగట్టికుంటారు 
మరియు వారు నిద్ంచే పదధాతి 
వలన విసగపోతారు. మీరుమరింత 
వయూవసీథాకృతంగా మరియు సీ్వయ 
క్రమశిక్షణతో ఉంటే ఇది మీకు చాలా 
లాభదాయకంగా ఉంట్ంది.
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నైతికత (ఎథిక్స్)
ఇింటర్నెట్

మనము “నైతికత” గురించి మాటాలుడినపుపాడు, ఒక వయూక్్త లేద్ సమూహనిక్ కలిగ ఉననా వైఖరి, విలువలు, 
నమ్మకాలు మరియు అలవ్టలును సూచిసా్తము.  నీతి అనేది నైతికత అధయూయనం. ఇంటర్నాట్ నైతిక 
సమసయూలు అనినా వయూక్్తగత, సామాజిక మరియు ప్రపంచ సమసయూల సూత్రాలతో వయూవహరిసా్తయి. సరళంగా 
చపాపాలంటే, కంప్యూటర్ నైతికత అనేది కంప్యూటరలు వినియోగానినా నియంత్ంచే నైతిక సూత్రాల సమితి. 
అవి ఒక వయూక్్త లేద్ సమూహ్ం కంప్యూటరునా ఉపయోగంచేటపుపాడు ఆమోదయోగయూమైన ప్రవర్తన ఏంట్ 
అని గురి్తంచి, పాలించే నైతిక సూత్రాల సమితి. మనక్ తెలిసినటుటిగా, కంప్యూటర్ ఒక సమర్థవంతమైన 
సాంకేతిక మరియు ఇది అనేక నైతిక సమసయూలను పెంపందించ్తుంది. వయూక్్తగత చొరబాటు, 
మోసగంచడం, గోపయూత ఉలలుంఘన, సైబర్ బెదిరింపు, సైబర్ సాటిక్ంగ్ (వెక్కురించడం), పరువ్ నషటిం 
(అపకీరి్త), ట్కానాలజీ ఎగవేత లేద్ సామాజిక బాధయూత మరియు మేధో సంపతి్త హక్కులు అనగా కాపీరైట్ 
చేయబడిన ఎలకా్రానిక్ కంట్ంట్ వంట్ నైతిక సమసయూలను పెంపందించ్తుంది.

అిందర కోసిం ఇింటర్నెట్ ఎథిక్స్

అింగీకారిం (ఆమోదిం)
ఇంటర్నెట్ అనేది  ఒక  విలువ 
(సే్వచాఛా) ల్ని జోన్ కాదు అని 
అంగీకరించాల్. దీని అరథాం 

వరల్్డ వైడ్ వెబ్ అనేది విస్తృత 
పరిధలో పరిగణించబడే 

ప్రదేశం, ఇంటర్నెట్నె 
విశ్వవాయూప్త సమాజంగా 

గురి్తంచకపోయినా అది 
దాని యొక్క ప్రధాన భాగం. 

అందువలలై కంటంట్ 
మరియు సేవలను 

రూపందిసు్తననెప్పుడు చాలా 
శ్రదధా వహించాల్.

జాతీయ మరయు స్్థనిక 
సింసక్కృతులక్ సునినెతత్విం
జాతీయ మరియు సాథానిక 
సంస్కృతుల అవరోధం 

ఉండకూడదు,  ఇది అందరికి 
చెందినది. ఇది సాథానిక 

టీవీ చానల్ ల్దా సాథానిక 
వారా్తపత్రిక వంట్ విలువలకు 

లోబడి ఉండకూడదు.దిని 
వలలై బహుళ ఉపయోగం 
కల్పుంచేటట్టిగా ఉండాల్.

ఇ-మెయిల్ మరయు చాటిింగ్ 
ఉపయోగించడిం

కుట్ంబం మరియు 
సేనెహితులతో 

సంభాషంచడానికి 
ఇంటర్నెట్నె తపపుక వాడాల్. 

తెల్యని వయూకు్తలతో 
/ అపరిచితుల నుండి 

ఇ-మెయిలుసును అపరిచితులతో 
చాట్ చేయకుండా ఉండాల్. 

అపరిచిత వయూకు్తలతో 
ఇ-మెయిల్సు చాట్ంగ్ 

మరియు ఫారా్వర్్డ చేయడం 
వలన కల్గే నషాటిలను 

మనము తెలుసుకోవాల్..

వేరే వయుక్తగా నటిించడమ్
వేర్ వయూకి్తగా నట్సు్త 
ఇతరులను మోసం 

చేయడానికి మనము 
ఇంటర్నెట్నె 

ఉపయోగంచకూడదు. 
ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో 

ఇతరులు మోసం చేసేందుకు 
మా సంత గురి్తంప్ 

దాచడం ఒక నేరం మరియు 
ఇతరులకు కూడా ప్రమాదం 

కావచ్చు.
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5 6 7
చడు భాష మాన్కోిండి
ఇ-మెయిల్, చాట్ంగ్, 

బాలైగంగ్ మరియు 
సోషల్ నట్ వరి్కంగ్ 
లో మనం దుషపురివర్తన 
ల్దా చెడు భాషను 

ఉపయోగంచకూడదు. 
మనము ఇతరుల 

అభప్రాయాలను గౌరవించాల్ 
మరియు ఇంటర్నెట్లై ఎవరినె 

విమరి్శంచకూడదు

.

వయుక్తగత సమాచారానినె 
దాచుకోవాలి

ఇంట్ చిరునామా, ఫోన్ 
నంబరులై, ఆసకు్తలు, 

పాస్వరు్డ్ల వంట్ వయూకి్తగత 
వివరాలను ఇవరికి 

ఇవ్వకూడదు. ఫోట్లను 
అపరిచిత వయూకు్తలకు 

పంపకూడదు, ఎందుకంటే 
ఇది దురి్వనియోగానికి దారి 

తీయవచ్చు.

డౌన్లిడ్ చేసు్తననెపుపాడు
ఇంటర్నెట్నె వీడియోలను 

చూడటం మరియు ఆటలను 
ఆడటం, సమాచారానినె 
బ్రౌజ్ చేయడం ల్దా 
డౌన్లైడ్ చేయడానికి 

ఉపయోగంచవచ్చు. కాపీరైటలై 
యొక్క ప్రాముఖయూత మరియు 
కాపీరైట్ సమసయూల గురించి 

తెలుసుకోవాల్.

ఇింటర్నెట్ వినియోగదారలు కోసిం నైతిక నియమాలు

ఇింటర్నెట్ యాక్స్స్

ఇంటర్నెట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి పాఠయూప్రణాళ్క యొక్క అవకాశాలను విస్తరించే, సమయ-సమరథావంతమైన సాధనం. నేరుచుకోవడం 
అనేది సంబంధత మరియు విశ్వసనీయ సమాచారానినె సులభంగా మరియు త్వరగా కనుగనే సామరాథా్నినె మరియు ఆ సమాచారానినె 
ఎంచ్కోవడానికి, అరథాం చేసుకోవడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి ఆధారపడి ఉంట్ంది. ఇంటర్నెట్లై సమాచారం కోసం 
శోధంచడం వలన, పైన పేరొ్కననె నైప్ణాయూలను అభవృదిధా చేయడానికి సహాయపడుతుంది. తరగతుల ఎకసురిసుస్సు మరియు టేక్-
హోమ్ మదింప్ పనులు, విదాయూరుథాలకు వెబ్ సైట్ విషయాలను సరిపోలచుడం అవసరమవ్తుంది, వివిధ ప్రేక్షకులను ఉదేదేశించి, నిరిదేషటి 
కంటంట్ యొక్క, ఖచిచుతత్వం మరియు విశ్వసనీయతను గురి్తంచడం మరియు నిర్ణయించడం కోసం వ్రాసే విషయాలను గురించి, 
విదాయూరుథాలను అప్రమత్తం చేసేందుకు ఉపయోగంచవచ్చు. అనేక సైట్లై సమసయూల గురించి నిరిదేషటి దృకపుథాలను సీ్వకరిసా్తయి, ఇంటర్నెట్లై 
పందుపరిచిన అభప్రాయం నుండి ప్రత్యూకతను గురి్తంచడం మరియు నిషాపుక్షికతను అనే్వషంచడం కోసం ఉపయోగంచే ఒక 
ఉపకరణం

కంపూయూటరునె ఉపయోగంచేటప్పుడు అనుసరించాల్సున కొనినె నియమాలు క్రింద ఇవ్వబడా్డయి:
 y ఇతర వినియోగదారులకు హాని కల్గంచడానికి ఇంటర్నెట్నె ఉపయోగంచకూడదు.
 y ఇతరుల సమాచారానినె దంగల్ంచడానికి ఇంటర్నెట్నె ఉపయోగంచవదుదే.
 y యజమాని అనుమతి ల్కుండా ఫైళలైను యాకెసుస్ చేయవదుదే.
 y అథార్ యొక్క అనుమతి ల్కుండా కాపీరైట్ చేయబడిన సాఫేటివేరునె కాపీ చేయవదుదే.
 y ఎలలైప్పుడూ కాపీరైట్ చటాటిలు మరియు విధానాలను గౌరవించాల్.
 y ఇతరుల నుండి మీరు ఆశించిన విధంగానే, ఇతరుల గోపయూతను గౌరవించండి. 
 y ఇతరుల అనుమతి ల్కుండా వారి కంపూయూటర్ వనరులను ఉపయోగంచవదుదే.
 y ఒక వేళ అక్రమ కమ్యూనికేషన్ మరియు కారయూకలాపాలు గురించి కనుగననెటలైయిత్ ఇంటర్నెట్ సరీ్వస్ ప్రొవైడర్సు మరియు 

సాథానిక చటటి అమలు అధకారులకు ఫిరాయూదు చేయండి.
 y వినియోగదారులు వారి ఐడి మరియు పాస్వరు్డ్ల కాపాడుకోవాల్. వారు కాగతం పైన ల్దా మర్క్కడా రాసుకోకూడదు.
 y వినియోగదారుడు ఇతరుల సమాచారానినె తిరిగ పందడానికి ల్దా సవరించడానికి ఉదేదేశపూర్వకంగా కంపూయూటరలైను 

ఉపయోగంచకూడదు, ఇందులో పాస్వర్్డ సమాచారం, ఫైలులై, మొదలైనవి ఉంటాయి,
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లాటరీ స్క్మ్
“లాటరీ గెల్చారు” అని కొనినెసారులై 
మీరు ఒక ఇ-మెయిల్ / SMS 
అందుకుంటారు. అట్వంట్ రకాల 
మెయిలులై / SMS  అందుకోవడం ఒక 
గపపు విషయం మరియు నిజంగా 
ఇది ఒక సంతోషకరమైన విషయం. 

అట్వంట్ రకమైన మెయిల్సు / 
ఎస్ఎంఎస్ లను ప్రతిసపుందించడం 
దా్వరా పెదదే మొత్తంలో నషటిం జరగవచ్చు. 
ఎందుకంటే ఈ ఇ-మెయిలులై / 
ఎస్ఎంఎసులై నిజం కావ్, సా్కమరులై 
డబుబు సంపాదించడానికి మమముల్నె 
మోసం చేసేందుకు ప్రయతినెసా్తరు.

అద్దె ఆసి్త క్ింభకోణిం
బాధతుడు అద్దే ఆస్తపై డిపాజిట్ కోసం 
డబుబు పంప్తారు మరియు అద్దే ఆస్త 

బాధతునికి ఎప్పుడు చెందదు ల్దా 
బాధతుడు కూడా అద్దేదారు నుండి 
చెక్ పంప ఆస్త యజమాని కావచ్చు 

మరియు ఒక డబుబు బదిలీ మరియు చెక్ 
బౌనుసులను ఉపయోగంచి చెకు్క యొక్క 
భాగానినె తిరిగ పంపమని అడుగుతారు.

డేటిింగ్ మరయు రొమాన్స్ స్క్మ్స్
ఇవి తరచ్గా ఆన్లైన్ డేట్ంగ్ వెబె్సుటలై 
దా్వరా జరుగుతుంది, కానీ సా్కమర్సు 
సోషల్ మీడియా ల్దా ఇమెయిల్ తో  
సంప్రదించడానికి ఉపయోగంచవచ్చు. 
బాధతులకు వారు తొల్ పరిచయం 
కూడ టల్ఫోన్ దా్వరా పలకరిసా్తరు. ఈ 
సా్కములై లను ‘‘catfishing’’ అని కూడా 
పలుసా్తరు. సాధారణంగా సా్కమర్సు 
నకిలీ ఆన్లైన్ ప్రొఫైల్సు సృషటించి ఎరలాగా 
మమల్నె అందులోకి లాగుతారు. సైనిక 
సబబుంది, సహాయ కారిముకులు ల్దా 
విదేశాలోలై పని చేసే నిప్ణుల వంట్ 

నిజమైన, విశ్వసనీయ వయూకు్తల యొక్క 
గురి్తంప్లను వారు కల్పుత పేరులాగా 
ఉపయోగంచవచ్చు, ల్దా తీసుకోవచ్చు. 
వారు చాలా తకు్కవ వయూవధలో మీ కోసం 
బలమైన భావ్దే్వగాలను ప్రదరి్శసా్తరు. 
మీ ఆసకి్త మరియు నమముకానినె 
పందడం కోసం వారు చాలాదూరం 
వెళతారు, ప్రేమపూర్వక పదాలతో  
‘వయూకి్తగత సమాచారం’ పంచ్కోవడం 
మరియు మీకు బహుమతులు కూడా 
పంపడం వంట్వి చేసా్తరు. ఒకసారి 
వారు మీ నమముకానినె పంది మరియు 
మీ రక్షణలు తగగుపోత్, వారు (నేరుపుగా 

ల్దా నేరుగా) డబుబు, బహుమతులు 
ల్దా మీ బాయూంకింగ్ / క్రెడిట్ కారు్డ 
వివరాల కోసం  మీకు అడుగుతారు 
. బహుశా మీరు  సనినెహిత స్వభావం 
అయిత్ వారు మీ యొక్క చిత్రాలను 
ల్దా వీడియోలను కూడా పంపమని 

అడగవచ్చు,

ఆన్లిన్ స్క్మ్లి
ఆన్లున్ సాకుమ్ అనేది మీమలినా ట్రాప్ చేసి డబ్బు సంపాదించే 
ప్రయతనాం. అనేక రకాల ఆన్లున్ సాకుములు ఉన్నాయి; నక్లీ పేరులు, 
నక్లీ ఫోటోలు, నక్లీ ఇ-మెయిలులు, నక్లీ పత్రాలు మరియు 
నక్లీ ఉదోయూగ అవకాశాలు వీట్తో డబ్బు సంపాదించే మారా్లు 
ఉన్నాయి.
సాధారణంగా, ఇది ఆన్లున్ బాయూంక్ంగ్, క్రెడిట్ కారుడ్ వంట్ మీ 
వయూక్్తగత వివరాల కోసం నక్లీ ఇ-మెయిలలును పంపడం ద్వారా 
జరుగుతుంది. కొనినాసారులు లాటరీ కంపెనీల నుండి నక్లీ 
నోటీసతో ఇ-మెయిలులు పంపబడతాయి. ఎపుపాడైన్ మీరు ఆన్లున్ 
వేలంలో పాల్్ననాందుక్ నక్లీ బహుమతులు ఇ-మెయిలోసెలు   
పంపసా్తరు. సైబర్ నేరస్తలు అమాయక మరియు అప్రియమైన ప్రజల కోసం సషల్ మీడియా పాలుట్ ఫార్్మస్ ని 
ఉపయోగంచ్క్ంటారు.

స్క్మర్స్ మహిళలన్ ఎలా లక్షష్ింగా చేసుక్ింటార
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ఇమెయిల్ స్క్ిం – అభనిందనలు, 
మీర వెబక్మ్, డిజటల్ క్మెరా, లేదా 
నమమాదగని మొత్తిం మొదలైన నగదు 
బహుమతి గెలుచుక్ననెర. 
కొనినెసారులై మీరు డిజిటల్ ఇమేజ్ 
కెమెరా వెబా్క్మ్ లాంట్ ప్రత్యూకమైన 
సందేశాం గల ఇ-మెయిలునె 
అందుకుంటారు, మీరు చెయాయూల్సుందలలై 

అనినెంట్క్ క్రింద ఇచిచున ల్ంకునె కిలైక్ 
చేయడం దా్వరా మా వెబ్ సైట్ ను 
సందరి్శంచి మీ డబిట్ ల్దా క్రెడిట్ 
కారు్డ వివరాలను షపపుంగ్ మరియు 
మేనేజింగ్ ఖరుచుల కోసం ఇవ్వగలరు. 
రావాల్సున అంశం ఎననెడూ రాదు కానీ 
కొనినె రోజులు తరా్వత మీ బాయూంకు 
ఖాతాలో ఛారీజీలు చూపబడతాయి 
మరియు మీరు డబుబు కోలోపుతారు.

నకలీ క్వజ్లి తో మీ సమాచారానినె 
సింగ్రహిించిండి
మీరు సనిమాలు ల్దా వీడియో గేమ్సు 
దా్వరా ప్రేరణ పందిన ఆ పోసటి్లను 
మరియు కి్వజలైను చూస ఉండాల్. 
ప్రాథమకంగా, మీరు ప్రశనెల సమతికి 
సమాధానమవ్వడము వలన, మీరు ఏ 
చిత్రం పాత్ర ల్దా కొనినె ఇతర వయూకి్తత్వ 
అంచనాను తెల్యజేసు్తంది. తరచ్గా 
ఈ కి్వజులై దా్వరా మీ సమాధానాలను 

సేకరించి సా్కమలై కోసం మ్డవ 
పారీటిలకు మీ గోపయూతను విక్రయిసా్తరు. 
ఈ చాలా కి్వజ్ లో పాలోగునడానినెకి 
“ఫేసుబుక్ తో లాగన్” బటన్ వసు్తంది.
ఈ వెబె్సుట్ / అపలైకేషన్ మీకు 
సంబందించిన ఇమెయిల్సు, నగరం, 
భాష, ఉద్యూగం మరియు మొదలైనవి 
మీ ముఖయూమైన సమాచారం అనినె 
ఇసు్తంది.

ఛారటీ స్క్మ్
విపతు్త ల్దా అతయూవసర పరిసథాతి (ఉదాహరణకు వరద, తుఫాను, ల్దా 
భూకంపము వంట్) ఇటీవల జరిగన సంఘటన బాధతులకి సహాయపడే 
వయూకి్తకి డబుబు బదిలీ దా్వరా పంపబడే విరాళం కోసం అడగడం దా్వరా 
ఇమెయిల్ ల్దా ఫోన్ దా్వరా బాధతుడుని తరచ్గా సంప్రదించవచ్చు. ధన 
బదిలీ సేవ దా్వరా ఒక వయూకి్తకి విరాళాలు ఇవ్వడానికి చటటిబదధామైన స్వచఛాంద 
సంసథాలు ఎపపుట్క్ కోరవ్.

మనీ ఫిలిప్పాింగ్ స్క్మ్స్
ముఖయూంగా ఈ రకమైన సా్కములై Insta-
gram లో కనిపసా్తయి, అతను ఒకవేళ 
ప్రారంభంలో కేవలం చిననె మొతా్తనినె 
జమ చేసే్త భారీ మొత్తంలో తిరిగ 
పందవచ్చు అని వినియోగదారుడిని 
ప్రేర్పంచి మోసగంచటంలో 
సా్కములై పని చేసా్తయి. స్కమర్ ఆరిధాక 

సలహాదారుగా ల్దా ఇంటర్నెట్ 
వాయూపారుడిగా చెప్పుకుంటారు, పెట్టిబడి 
మీద 10x రాబడిని పందడానికి 
ఎకేసు్ఛంజ్ ర్టలైను మరియు సాటిక్ 
ధరలను ఏవిధంగా మారాచులనే దానిపై 
జాఞానంతో ఉననెట్లైగా వయూవహరిసా్తరు. 
మరియు మీరు చేయాల్సుందలాలై కేవలం 
కొంత మొతా్తనినె, సాధారణంగా కనీస 
మొత్తంని జమ చేయడం.
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నకలీ ఉద్యుగ అవకాశాలు
సోషల్ మీడియాలో                 
వినియోగదారులు ప్రాధమకంగా 
తమ నియామక అవకాశాలను 
మెరుగుపరుచ్కోగలుగుతారు, కాబట్టి 
ఉద్యూగ అవకాశానినె సీ్వకరించడం 
సాధారణమైనది కాదు. అయిత్, 
కొందరు స్కమెముర్సు కేవలం మీరు కొనినె 
వారాల కోసం నియమంచ్కుంటారు, 
మీ మొదట్ జీతం ఇచేచు ముందు 
కొనినె రోజుల ముందు తీసేసా్తరు. 

సాధారణంగా, ఈ నకిలీ ఉద్యూగం 
మీకు ఇంట్ నుండి పని చేయడానికి 
అవకాశం కల్పుసా్తరు మరియు 
గణనీయమైన జీతం కూడా ఇసా్తరు. 
ఇతర సందరా్లోలై, ఇవి ప్రాజెకుటి ఆధారిత 
పని కావచ్చు, కాబట్టి మీరు ముందుగా 
పని చేయవలస ఉంట్ంది, అ తరా్వత్  
మీకు డబుబు చెల్లైసా్తరు. కాబట్టి మీరు 
మొదట పనిని చేయవలస ఉంట్ంది, 
అప్పుడు మాత్రమే మీకు చెల్లైసా్తరు. మీరు 
ఊహించిన విధంగా జీతం ఎపపుట్కి 
రాదు.

మీ ఖాతాన్ పరయువేక్షిించే నిష్క్రియాతమాక 
నకలీ సేనెహితులు మరయు అన్చరలు
మీరు సామాజిక మీడియా లో అనేక 
సేనెహితులను కల్గ ఉండవచ్చు, 
కానీ మీరు వారిని ఎప్పుడు కల్స 
ఉండకపోవచ్చు.
క్రిమనల్సు ఈ సేనెహానినె,  
సేనెహపూర్వకంగా ద్పడీ చేస ఆపై మీ 

ఖాతాను పరయూవేక్షించటానికి సమాచారం 
సేకరించవచ్చు మరియు మీరు ఏమ 
చేసు్తనానెరో చూసా్తరు. ముఖయూంగా, 
వారు మీ సెలవ్ ఫోట్లు కోసం 
చూసు్తంటారు, ఇంట్,  నగరం ల్దా 
దేశం వెలుపల ఉనానెరో తెలుసుకొని మీ 
ఇంట్ ని దచ్కునే ప్రయతనెం చేసా్తరు.

పన్నె క్ింభకోణిం
బాధతుడు డబుబు పనునెలు కటాల్సుంది 
అని ఒక ప్రభుత్వ ఏజెనీసు నుండి ఎవరైనా 
సంప్రదింసా్తరు మరియు  అర్స్టి, 
డ్రైవర్ లైసెన్సు / పాసోపుర్టి బహిష్కరణ 
ల్దా ససెపున్షన్ నివారించడానికి 
వెంటనే చెల్లైంచాల్ అని స్చిసా్తరు. 
బాధతుడు డబుబు బదిలీని పంపడానికి 
ల్దా పనునెలు చెల్లైంచడానికి ప్రీ-లోడ్ 
చేసన డబిట్ కారు్డను కొనుగోలు 
చేయాలని స్చిసా్తడు. ప్రభుత్వం 

ఏజెనీసులు మొటటిమొదట ఒక బిలులైను 
పంపకుండానే వెంటనే చెల్లైంప్ 
ల్దా పనునెల గురించి కాల్ చేయరు. 
సాధారణంగా, వెబె్సుట్లై అధకారిక 
వెబె్సుటలైని భావిసా్తరు మరియు క్రెడిట్ 
కార్్డ, CVV పన్ యొక్క PIN మరియు 
ఇతర వయూకి్తగత వివరాలను పనునె 
చెల్లైంప్దారుల యొక్క ఆదాయ పనునె 
రీఫండునె ఎలకా్రేనిక్ మోడ్ దా్వరా 
చెల్లైంచటానికి స్చిసా్తరు.

Request for awareness workhop at 
https://isea-pmu.in/requestForWorkshop/
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ఆన్లిన్ స్క్మలిన్ నివారించడానిక చిటాక్లు

సా్కములై ఉనికిలో ఉనానెయని అప్రమత్తంగా 
ఉండండి.
ప్రజలు, వాయూపారాల నుండి ఆహా్వనింపబడని 
పరిచయాలతో వయూవహరించేటప్పుడు, 
మెయిల్, ఇమెయిల్, వయూకి్తగతంగా ల్దా 
సోషల్ నట్ వరి్కంగ్ సైట్ దా్వరా, విధానం 
ఒక కుంభకోణం కావచ్చు అని ఎలలైప్పుడూ 
భావించండి మరియు గురు్తంచ్కోండి

మీరు ఎవరితో వయూవహరిసు్తనానెరో 
తెలుసుకోండి.
మీరు ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్లై ఎవరైనా 
కలుసుకుననెటలైయిత్ ల్దా వాయూపారం యొక్క 
చటటిబదధాత గురించి ఖచిచుతంగా తెల్యకపోత్, 
కొంచెం ఎకు్కవ పరిశోధన చేయటానికి 
కొంత సమయం పడుతుంది. ఫోట్లలో 
గూగుల్ ఇమేజ్ శోధన చేయండి ల్దా 
వారితో వయూవహరించే ఇతరులకు ఇంటర్నెట్నె 
శోధంచండి.

బాయూంక్ నుండి ఇమెయిల్ అందుకుననెదా ల్దా 
అని ధృవీకరించ్కోండి
బాయూంక్ వివరాలను ఆన్లైన్లై అందించేటప్పుడు 
జాగ్రత్త వహించండి, మీరు అందుకుననె 
ఇమెయిల్ గురించి బాయూంకు వారితో 
నిరాధారించ్కోండి. ఏద్ ముఖయూమైనది 

ల్దా అతయూవసరమైత్ ఎందుకు ఇమెయిల్ 
పంపకుండా బదులు నాకు కాల్ చేసారని 
ఆలోచించండి?

అనుమానాసపుద టకసు్టస్, పాప్-అప్ విండోలను 
తెరవవదుదే ల్దా ఇమెయిలోలై ల్ంకులై ల్దా 
జోడింప్లను కిలైక్ చేయకండి - వాట్ని 
తొలగంచండి
తెల్యకుంటే, ఒక ఫోన్ బుక్ ల్దా 
ఆన్లైన్ శోధన వంట్ స్వతంత్ర మ్లం 
దా్వరా పరిచయం యొక్క గురి్తంప్ను 
ధృవీకరించ్కోండి. మీకు పంపన సందేశంలో 
అందించబడిన సంప్రదింప్ వివరాలను 
ఉపయోగంచవదుదే.

సోషల్ మీడియాలో మీ గోపయూత మరియు 
భద్రతా సెట్టింగలైను సమీక్షించండి.
మీరు ఫేసుబుక్ వంట్ సోషల్ నట్ వరి్కంగ్ 
సైటలైను ఉపయోగసే్త, మీరు కనక్టి అయియూ 
జాగ్రత్త వహించండి మరియు మీరు 
సురక్షితంగా ఉండాలని నిరాధారించ్కోవడానికి 
మీ గోపయూత మరియు భద్రతా సెట్టింగలైను 
ఎలా ఉపయోగంచాలో తెలుసుకోండి. మీరు 
అనుమానాసపుద ప్రవర్తనను గురి్తంచినటలైయిత్, 
సాపుమె్పు కిలైక్ చేయండి ల్దా ఆన్లైన్ సా్కమ్ 
చేయబడినటలైయిత్, మీ ఖాతాను సురక్షితంగా 

ఉంచడానికి చరయూలు తీసుకోండి మరియు 
దానినె ఎవరికి నివేదించాలో తెలుసుకోండి.

ఇమెయిల్ దా్వరా మీరు అందుకుననె ఉతపుతి్త 
గురించి తెలుసుకోండి
మీరు రాయితీ ధర దా్వరా వచిచున ఉతపుతు్తల 
గురించి తెలుసుకోండి. ఏ ఆన్లైన్ షాపంగ్ 
ల్దా పోటీలో ఎననెడూ ప్రవేశించనప్పుడు 
మీరు ఉతపుతు్తలకు ఇమెయిలునె ఎందుకు 
సీ్వకరించారో ఆలోచించండి.

లాటరీ / ఉద్యూగ కుంభకోణం దా్వరా 
చికు్కకోకూడదు
మీరు గెల్చారు అనే విషయంతో స్కమముర్సు 
మరియు ఇ-మెయిల్సు కుంభకోణంలో 
చికు్కకోకండి, మీ పోటీలో ఎననెడూ 
ప్రవేశించనప్పుడు ఇమెయిల్ మాత్రమే 
ఎందుకు అందుకునానెరని ఆలోచించండి

ఆన్లైన్ షాపంగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా 
ఉండండి
నిజమని,  చాలా బాగుంది అని ఆఫరులై పై 
జాగ్రత్త వహించండి, మీకు తెల్సన మరియు 
విశ్వసంచే ఆన్లైన్ షాపంగ్ సేవలను మాత్రమే 
ఎలలైప్పుడూ ఉపయోగంచ్కోండి.
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దాడులు

దశ 1

బ్రౌజరోలై URL ను తనిఖీ చేయండి

సంఖయూలతో ప్రారంభమయేయూ వెబె్సుటలైలో మీ 
సమాచారానినె నమోదు చేయవదుదే

దశ 2

URL అక్షరక్రమమును ఎలలైప్పుడూ తనిఖీ 
చేయండి

కాబట్టి చిరునామా పటీటిలోని URL లోని 
ఎలలైప్పుడు మీరు టైప్ చేయండి. కాపీ చేస పేస్టి 

చేయవదుదే.

దశ 3

సురక్షిత బాయూంకింగ్ కోసం సురక్షిత పాయూనలోలైని 
పాయూడాలైక్ మరియు సురక్షిత ఛానల్ కోసం 

ఎలలైప్పుడూ ఆన్లైన్ బాయూంకింగనె అమలు 
చేయండి

ఎలలైప్పుడూ https మరియు పాయూడాలైక్ ఉననె 
విశ్వసనీయ వెబె్సుటలైను వాడండి.

ఫిషింగ్
ఫిషంగ్ అనేది ఎలకా్రానిక్ కమూయూనికేషన్ అనే ఇ-మెయిల్ వంట్ నమ్మదగన 
మార్ం ద్వారా వినియోగద్రు పేరులు, పాసవారుడ్లు, పన్, బాయూంక్ ఖాతా, క్రెడిట్ 
కారుడ్ వివరాలు వంట్ సమాచారానినా పందేందుక్ ఒక మార్ం.
ఫిషంగ్ సాధారణంగా ఇ-మెయిల్ సూపాఫింగ్ లేద్ తక్ణ సందేశాల ద్వారా 
నిరవాహిసా్తరు మరియు వినియోగద్రులు నక్లీ వెబె్సెటోలు వివరాలను నమోదు 
చేయడానిక్ ప్రేర్పసా్తరు. ఈ వెబె్సెటులు చూడడానిక్ చటటిబద్ధమైన ఒకద్నితో 
సమానంగా ఉంటుంది. ఫిషంగ్ అనేది వినియోగద్రులను మోసగంచడానిక్ 
ఉపయోగంచే సాంఘిక ఇంజనీరింగ్ పద్ధతులక్ ఒక ఉద్హరణ.

ఎలా జరగుతుింది?
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ఫిషంగ్ దాడులు దా్వరా మహిళల 
అధకంగా మోసపోతునానెరు మరియు 
ఇది మొత్తం ఒక వయూకి్త యొక్క భద్రతకు 
ప్రధాన ముప్పుగా తయారైంది. మహిళలకు 
ఇలా జరిగడానికి కొనినె మారాగులు ఇక్కడ 
ఉనానెయి. ఫిషర్సు మహిళలను లక్ష్ంగా 
చేసుకుంటారు, సందరయూ సాధనాలు, 
బరువ్ తగగుంప్ కారయూక్రమాలు, తల్లైదండ్రుల 
సంరక్షణ అపలైకేషనులై, ఖాతా మ్సవేసే 
హెచచురిక మెయిలులై మొదలైన వాట్ వలన 
మోసగంచడానికి ప్రయతినెసా్తరు.

తల్లైదండ్రుల సంరక్షణ / విదాయూ యొక్క ఉచిత 
ఇనసు్టల్షన్:
తలులైలు ఎలలైప్పుడూ తమ పలలైల మంచి 
కోసం చూసా్తరు. ఫిషర్సు పసపలలైల తలులైలను 
మరియు నూతనంగా జనమునించిన తలులైలను 
మోసగంచడానికి ప్రయతినెసా్తరు. ఇది 
కొనినె ప్రసదధా వెబె్సుట్లై స్పుఫింగ్ చేయడం 
దా్వరా ల్దా ఉచిత అపలైకేషనలై ఇనసు్టల్షన్్త 
ఇమెయిలునె దా్వరా ల్ంకినె పంపవచ్చు. వారు 
బాగా తెల్సన సంసథాల పేరలైను పోల్ ఉండే 
వెబ్ చిరునామాలను ఉపయోగసా్తరు, 
కాని వీట్ని కొంచెంగా మారుపు చేసా్తరు. 
తల్లైతండ్రుల దృషటిని ఆకరి్షంచడానికి 
ఇమెయిల్ తల్లైదండ్రులకు సలహాల గురించి 
సమాచారానినె కల్గ ఉంట్ంది.

వారు అందించే మొతతుం కంటంటు్న 
ధృవీకరించకండా విదయా అప్లోకేషనలోను 
కొనుగోలు చేయకండి.

ఇతర వినియోగదారులు ఇచిచిన సమీక్షలను 
చదివిన తరా్వత బగా తెల్స్కన విదాయా 
అప్లోకేషనలోను ఎంప్క చేస్కోండి.

తల్లోదండ్రుల సంరక్షణ అప్లోకేషనలోతో ఫిషంగ్ 
ఇమెయిల్స్ పంపబడతాయి, జాగ్రతతు వహించాల్

సందరయూ ఉతపుతు్తలపై అదు్తమైన ఆఫరులై:
ఆన్లైన్ షాపంగ్ పోరటిలోలైని షాపంగ్ 
లావాదేవీలను ఫిషర్సు సాధారణంగా తనిఖీ 
చేసా్తరు. ఆ సమాచారంతో వారు తమ దృషటిని 
ఆకరి్షంచే 
ఫిషంగ్ 
ఇమెయిలలైను 
పంప్తారు. 
వారు 
చటటిబదధామైన 
వెబె్సుటలైకు 
సారూపయూంగా 
కనిపంచే 
ఇమెయిల్ లో 
గ్రాఫిక్సు ఉపయోగంతో నమముదగన విధంగా 

సందరయూ ఉతపుతు్తలపై ఆఫరలైను అందిసా్తరు 
కానీ వాస్తవానికి అది మోసపూరిత సా్కమ్ 
సైటలైకు ల్దా చటటిబదధామైన కనిపంచే పాప్-అప్ 
విండోలకు మమముల్నె మళ్్ళసు్తంది.
సందరయూ సాధనాల విషయంలో చాలామంది 
మహిళలు అతాయూశతో ఉంటారు, వారు 
ఫిషరలై ఆడబడే ట్రిక్సు లో పడిపోతారు. వారు 
ఆఫర్ పందేందుకు మరియు ఉతపుతి్త 
కొనుగోలు ల్ంకె్పు కిలైక్ చేయడం దా్వరా వారు 
వారి సునినెతమైన వయూకి్తగత సమాచారానినె 
పంచ్కుంటారు, ఇది మరినినె సమసయూలకు 
దారి తీసు్తంది.

బెదిరింప్ మెయిల్సు: 
కొనినెసారులై మీరు ఇ-మెయిల్ సందేశానికి 
సపుందించకపోత్ మీ వెబెముయిల్ ఖాతా 
మ్సవేయబడుతుందని బెదిరింప్ 
మెయిల్సు వసా్తయి. పైన చూపన ఇ-మెయిల్ 
సందేశం ఒక మంచి ఉదాహరణ. భద్రతా 
రాజీ పడిందని నమముడానికి సైబర్ నేరగాళ్లై 
తరచ్గా సాంకేతికతను ఉపయోగసా్తయి. 
సైబర్ నేరగాళ్లై మీ కంపూయూటర్ సమసయూలను 
పరిష్కరించడానికి ల్దా సాఫేటివేర్ లైసెనుసును 
విక్రయించడానికి మీకు ఫోన్ మరియు 
ఆఫరలైను అందిసా్తరు.

దశ 4

అనుమానంతో ప్రత్యూకంగా ఏదైనా “అతయూవసర” 
అభయూరథానలతో ఆరిథాక ల్దా ఇతర వయూకి్తగత 
సమాచారం కోసం ఏదైనా ఇమెయిల్ 
అభయూరథానను ఎలలైప్పుడూ వీక్షించండి.

అనుమానంతో, సందేహాసపుదమైన ఇమెయిలు్క 
సపుందించకండి ల్దా సందేహాసపుదమైన 

వెబె్సుటలైలో సమాచారానినె నమోదు చేయకండి. 
మీరు అందుకుననె సంభాషణల చటటిబదధాతను 

నిరాధారించడానికి పంపనవారిని కూడా 
సంప్రదించవచ్చు.

ఫిషంగ్ సైట్ యొక్క ఉదాహరణ, పంజాబ్ 
జాతీయ బాయూంకు యొక్క రూపానినె మరియు 

అనుభూతిని పరిశీల్ంచండి.

దశ 5

 మీ వయూకి్తగత సమాచారం 
కార్్డ/డబిట్ కారు్డ/బాయూంకు సమాచారం వంట్ 
కోసం అడిగే ఇమెయిలుసుకే ప్రతిసపుందించవదుదే

ఫిషర్స్ మహిళలన్ ఎలా లక్షష్ింగా చేసుక్ింటుననెర ?
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వాటాస్ప్
సెక్యురటీ

వ్టాసెప్ అనేది ఒక మంచి కమూయూనికేషన్ టూల్.  వ్టాసెప్ యొకకు ప్రజాదరణక్ ప్రధాన కారణం ప్రధానంగా 
సామూహిక ప్రేక్క్లక్ ఉపయోగంచడానిక్ సలభంగా మరియు వ్డుకక్ సంబంధించి తక్కువ కనక్టివిటీ 
తో ఉపయోగంచబడుతుంది. ప్రస్తతం వ్టాసెప్ యొకకు వినియోగద్రుల సంఖయూను ప్రపంచవ్యూప్తంగా ఉననా 
మెజారిటీ ప్రజలక్ ఒక కమూయూనికేషన్ టూల్ గా ఉదభావించింది మరియు వ్టాసెప్ యొకకు వినియోగద్రుల 
సంఖయూలో భారతదేశం అగ్రసా్తనం లో ఉంది. మీరు ఎవరికైన్ ట్క్సెటా లేద్ సేనాహితుల భ్ంద్నిక్ మీ సెలవ్ 
నుండి ఒక చిత్రం పంపాలని అనుక్ననా వ్టాసెప్ వ్డాటం చాలా సలభం.
సైబర్ నేరాలలో మహిళలలనే ప్రధాన లక్ష్ంగా చేయటం గమనించబడింది; వ్టాసెప్ అనేది ఎక్కువగా 
ఉపయోగంచే కమూయూనికేషన్ టూల్, మోసగాళులు వ్రి టార్్ట్ కొరక్ కొత్త పద్ధతుల ద్వారా ట్రాప్ చేయడానిక్ 
ప్రయతినాసా్తరు. వ్టాసెప్ యొకకు సరక్త ఉపయోగం కొరక్ మీ వయూక్్తగత డేటాను రక్ంచడానిక్ మరియు 
సైబర్ నేరాలక్ బాధితుడి గా ఉండక్ండా ఉండడానిక్ కొనినా భద్రతా చరయూలను అనుసరించండి.

వాటాసుప్ అనేది ఒక మెసేజింగ్ ఆప్  మనలో చాలా మందికి వాటాసుప్ సంభాషణలు ఉండవచ్చు వాటాసుప్ సంభాషణలను  
అప్పుడప్పుడు  ‘పరసునల్’ గా కూడా తీసుకోవచ్. మీరు మీ ఇమేజ్ లను షేర్ చేసేటప్పుడు కెమెరా రోల్ కు ఆట్సేవ్ చేయవచ్చు. అలా 
చేయడం వలన మీ వయూకి్తగత ఫోట్లను మీ ఫోట్ల దా్వరా సె్వైప్  చేసనప్పుడు మీ వయూకి్తగత ఫోట్లు పాపప్ చేయగలవ్.

వాటాసుప్ ను రక్షించడానికి గల ఉత్తమ మారగుం పాస్వర్్డ ల్దా పన్ ను ఉపయోగంచడం. స్వయంగా వాటాసుప్ దానికదే ఇట్వంట్ 
ఫీచర్ ను అందించడం ల్దు. మీ ఆప్సు ను లాక్ చేయడానికి  థర్్డ-పారీటి ఆప్సు ఉపయోగంచ వచ్చు. మీకు ఇది  అంత అవసరం 
ల్దని అనిపంచవచ్, కానీ మీరు మీ ఫోనునె పోగట్టికుననెప్పుడు, మీ చాట్సు యాకెసుస్ బాలైక్  చెయయూడం 
జరుగుతుంది. అదే సమయంలో మీరు విశ్వసనీయ వెబె్సుట్ నుండి మీరు వాడిన మంచి సమీక్షను కల్గ ఉననె 
ఆప్సు ని డౌన్లైడ్ చేయవచ్చు మరియు నిరాథారించవచ్చు.

వాటాస్ప్ ఫోటోలు క్మెరా రోల్ క్ డైర్క్టో గా సేవ్ కాక్ిండా తీసివేయిండి

ఆప్ లాక్ న్ ఉపయోగించి మీ మెసేజింగ్ మరయు ఇతర మ్ఖయుమైన అప్స్ న్ లాక్  చేయిండి
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ఐఫోన్ వినియోగదారలు:

మీ ఫోన్ యొక్క సెట్టింగుల మెనూకు వెళ్ళండి, ఆ 
తరా్వత   ‘ ప్రైవసీ’,’ఫోట్లు’, మరియు కెమెరా రోలోలైకి 
ఎవరి చిత్రాలను ఇవా్వల్సున అప్సు జాబితా నుండి 
వాటాసుప్ ని ఎంచ్కోండి.

ఆిండ్రాయిడ్ వినియోగదారల కోసిం

స్క్మలి కోసిం చూడిండి

చివరగా చూసిన ‘టైమ్ స్టోింపునె దాచిపెటటోడిం

ES ఫైల్ ఎక్సు పోలైరర్ వంట్ ఫైల్ ఎక్సు పోలైరర్ ఆప్ ని 
ఉపయోగంచి, వాటాసుప్ యొక్క ‘చిత్రాలు’ మరియు 
‘వీడియోల’ ఫోల్డరలైను కనుగనండి. ‘.nomedia’.  అని 
పలువబడే ఫైల్ లోపల ఒక ఫైల్ ను సృషటించండి. అది 
ఫోల్డరునె సా్కన్ చేయకుండా Android యొక్క గాయూలరీని 
ఆపవేసు్తంది.

మనము ‘చివరిసారిగా చూసన’ టైమ్ సాటింప్ చాలా 
ముఖయూమైన సమాచారం కాదని అనుకోవచ్చు, కానీ 
ఒక మోసగాడు మీ గురించి మరికొనినె విషయాలను 
ఇపపుట్కే తెల్సనటలైయిత్, సంబంధత సమాచారానినె ఈ 
ఆఖరి భాగానినె జోడించడం వారికి ఉపయోగకరంగా 
మారుచుకోవచ్చు. మీరు మేలుకువగా ఉనానెరో ల్దా; 
ఇంట్లై ఉనానెరో ల్దా విదేశాలలో ఉనానెరో; సనిమా 
నుండి బయట్కి రావడం ల్దా  ఒక విమానం  నుండి 
బయట్కి రావడం. మీరు WhatsApp యొక్క ‘ప్రొఫైల్’ 

లో మీ ‘ చివరిగా చూసన ‘ సమయం చూసేవారిని డిసేబుల్ ల్దా పరిమతం చేయవచ్చు; ‘గోపయూత’ మెను, Android, iOS, Windows 
ల్దా Blackberry లో. మీరు దీనినె ఆపవేసే్త, మీరు ఇతర వినియోగదారుల చివరిసారి చూసన సమయాలను చూడల్రు.

WhatsApp అపలైకేషన్ దా్వరా మమముల్నె ఎపపుట్క్ సంప్రదించదు. చాట్, 
వాయిస్ మెసేజులై, చెల్లైంప్, మారుపులు, ఫోట్లు ల్దా వీడియోల 
గురించి ఇమెయిల్సు పంపరు. ఉచిత ఖాతాను ఆఫర్ చేసు్తననె ఏదైనా, 
WhatsApp నుండి ల్దా మీ ఖాతాను కాపాడటానికి ల్ంకలైను 
అనుసరించమని ప్రోతసుహిసు్తననెది ఖచిచుతంగా ఒక సా్కమ్ మరియు ఇది 
నమముదగనది కాదు.
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ప్క్చర్ ప్రొఫైల్ యాక్స్స్ పరమితిం చేయడిం

మీ మొబైల్ నంబర్ తరా్వత మీ ప్రొఫైల్ చిత్రం అనేది WhatsApp ల్దా 
ఇతర తక్షణ సందేశ Apps ను ఉపయోగసు్తననెప్పుడు రక్షించాల్సున అతయూంత 
వయూకి్తగత డేటా. అందరిక్ ప్రొఫైల్ చిత్రం యొక్క ప్రాపయూతను పరిమతం 
చేయడానికి భద్రతా లక్షణానినె WhatsApp అందించింది. అప్రమేయంగా 
ఇది అందరూ ప్రాప్త చేయవచ్చు, కానీ మీరు ‘పరిచయాల కోసం మాత్రమే’ 
సెట్టింగులను అనుకూలీకరించినటలైయిత్, ఇది మీ వయూకి్తగత డేటాకు 
పెదదే మొత్తంలో వీక్షించడానికి ప్రాపయూతను పరిమతం చేయడానికి మీకు 
సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో మీరు మీ పరిచయాలలో అవాంఛిత  
కాంటాక్టిస్ ల్కుండా నిరాధారించ్కోండి.

గోపయూతా మెనూలో “పరిచయాల మాత్రమే” ప్రొఫైల్ చిత్రానినె భాగసా్వమయూం 
చేయండి.

మనలో చాలా మంది WhatsApp థీమ్సు, చిహానెలు మరియు 
ఫాంట్లై ఉపయోగంచడానికి ఇషటిపడతారు. దీని కోసం 
మీరు మ్డవ పక్ష అనువర్తనాలను డౌన్లైడ్ చేయాల్. ఈ 
మ్డవ-పక్ష అనువర్తనాలు WhatsApp ఒక makeover ను 
అందిసా్తయి. చాలామంది వినియోగదారులు మ్డవ పక్ష 
క్బోర్్డ అనువర్తనాలను ఉపయోగసా్తరు. ఇది గోపయూతా మరియు 
భద్రతకు రాజీపడడానికి దారితీయగల భద్రత ప్రమాదాలకు 
దారి తీసు్తంది. ఈ అనువర్తనాలోలై కొనినె WhatsApp సెట్టింగలైను 
మారచువచ్చు ల్దా సవరించవచ్చు. అప్రమేయంగా WhatsApp మీ 

సందేశాలను సంరక్షించడానికి ఎన్్కరిప్షన్ చేయబడింది మరియు 
ట్రానిసుట్ లో ఎవరు కూడా చదువల్రు అని మీరు ఆలోచించడం 
అవసరం. అదేవిధంగా మీ డేటాను సురక్షితంగా ఉంచడానికి 
ఫోనునె బాగా రక్షించాల్. మ్డవ పక్ష అనువర్తనాలు 
అధకారిక అనువర్తనం సోటిరోసు్ల అపోలైడ్ చేయబడవ్, వాట్పై 
మాల్్వర్ విశ్లైషణ చేయబడదు. కాబట్టి ఈ అనువర్తనాలను 
ఉపయోగంచడం వలన మీ గోపయూత మరియు భద్రతకు 
ప్రమాదం.

WhatsApp ఇటీవల WatsApp వెబ్ ని ప్రారంభంచింది. 
వయూకి్తగత కంపూయూటరోలై పని చేసు్తననెప్పుడు మర్రొరింగ్ సరీ్వస్ 
జీవితం సులభం చేసు్తంది అయినపపుట్క్, చాలామంది 
వినియోగదారులు తమ మొబైల్ ల్దా బ్రౌజర్ నుండి గాని, 
Google క్రోమ్ బ్రౌజరోలై ఆప్టి గా ఉననె WhatsApp వెబ్ నుండి 
లాగ్ అవ్ట్ అయేయూలా జాగ్రత్త వహించాల్. మీరు ఒక కాఫీ 
విరామం కోసం బయట్కి వచిచునప్పుడు మీ సహచరులు మీ 
చాటలైను ఒక పెదదే తెరపై చదివినట్లై ఊహించ్కోండి.

WhatsApp న్ అన్క్లీకరించడానిక మ్డవ పక్ష అన్వర్తనల ఉపయోగిం మాన్కోిండి

WhatsApp వెబ్ న్ిండి లాగ్ అవుట్ గుర్తించుకోిండి
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మెసేజింగ్ 
ఇనస్్టింట్

బెదిరింపులు

ప్రస్తతం ఇన్సెటాంట్ మెసేజింగ్ అనేది చాలామంది కోసం ఇషటిమైన కమూయూనికేషన్ మార్ంగా   ఉదభావించింది.  
వేగంగా మరియు సలువ్గా కమూయూనికేట్ చేయగల సామర్ధష్ం వలన వ్యూపార మరియు వయూక్్తగత 
సంభాషణలక్ ఇది ఉత్తమమైన మాధయూమంగా మారుతుంది. దురదృషటివశాతు్త, ఆన్లున్ కమూయూనికేషన్ 
ఇన్సెటాంట్ మెసేజింగ్  ఇతర మారా్లలో క్డా ప్రమాదములు కలిగ ఉన్నాయి. ఈ అప్సె యూజర్సె తో 
పెద్ద గురి్తంపుక్  ప్రధాన కారణం ఎందుకంటే ఇవి సలభంగా ఉపయోగంచవచ్చు మరియు ముఖయూంగా 
ఉచితం. కొనినా ఇన్సెటాంట్ మెసేజర్ లు WhatsApp, Snapchat, Viber, Wechat, మరియు ఇంకా 
ఎనోనా ఉన్నాయి.

నేట్ ప్రపంచంలో మహిళలు జీవితంలోని అనినె అంశాలలో నాయకత్వం వహిసు్తనానెరు. ఈ సమకాలీన ప్రపంచంలో ఇది ఇపపుట్కే 
ఉననె పరిసథాతి అయినపపుట్క్, మహిళలు ఇపపుట్క్ బాధతులుగా ఉంట్నానెరు, పరసునల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ జీవితాలలో భాదా 
మరియు నషాటినినె భరిసు్తనానెరు. అందుబాట్లో పెరుగుతుననెఇంటర్నెట్ మరియు వేగంగా వాయూప్త చెందుతుననెసమాచారం దా్వరా  
వివిధ పరికరాలు  కొత్త అవకాశాలను మరియు ప్రమాదాలను అందిసు్తంది ఇది కొందరు మహిళలను ప్రమాదంలోకి నడుతుంది. 
మహిళలకు వయూతిర్కంగా సైబర్ బెదిరింప్లు సురక్షితంగా ఉండటానికి మారాగులను అనే్వషంచడానికి మాకు సహాయం చేయాల్.

ఇనాసు్టంట్ మెసెంజరుసును ఉపయోగంచినప్పుడు వచేచు ప్రమాదాలు  మరియు ఈ ప్రమాదానినె ఎలా నివారించవచ్చు.

మొబైల్ ఇనస్్టింట్ మెసేజింగోలి ప్రమాదాలు
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హాయూకర్సు కోసం చాలా సునినెతమైన 
సమాచారం ఆన్లైన్లై సోటిర్ 
చేయబడుతుంది. ఒక హాయూకర్ 
పాస్వర్డ్లను , ససటిమ్ కాని్ఫగర్షన్ 
సమాచారం మరియు ఇనాసు్టంట్ 
మెసేజింగ్ ల దా్వరా సునినెతమైన 
ఫైళలై ను పందవచ్చు. హాయూకరులై అనేక 
ఇతర మారాగులోలై ఇతర యూజరలై లాగ 

వంచించగలరు. తరచ్గా ఉపయోగంచే 
దాడి కేవలం సందేహించని 
వినియోగదారు యొక్క ఖాతా 
సమాచారానినె దంగల్ంచడం.

IM చాట్స్ దా్వరా రహసయా సమాచారాని్న 
పంచుకోవడాని్న నివారించండి

సర్్వైలన్స్ / ట్రాకింగ్: 

ప్రతిరూపణ:

కొని్నఇనాస్టాంట్ మెసేజంగ్ లు 
అని్న సంభాషణలను లాగ్ ఫైళ్ళలో 
భద్పరచడానికి అనుమతిస్తుంది. 
ఈ లాగ్స్ స్ని్నతమైన డేటాను కల్గి 
ఉండవచుచి. ఒక సంసథి యొకక్ CEO 
యొకక్ లాగలోను హ్యాకర్ దంగిల్ంచిన 
సందర్ంలో ఒక కేస్ నివేదించబడింది. 
హ్యాకర్ వెబోలో పలు ప్రదేశాలక లాగలోను 
పోస్టో చేస్క తదా్వరా నీచమైన కారొ్పరేట్ 

నైటే్మర్స్ సృషటోస్తుంది. ఈ లాగులో వాయాపార 
భాగస్్వమలు, ఉదోయాగులు మరియు 
అనుబంధ వెబ్స్టలో గురించి ఉన్న 
స్ని్నతమైన కంపనీ డేటాను కల్గి 
ఉంటాయి. లాగలోను పోస్టో చేస్కన 
తరా్వత, కంపనీ యొకక్ సీనియర్ 
స్కబ్ందిలోని అనేక మంది సభ్యాలు 
రాజీనామా చేశారు. హ్యాకర్ ఇనాస్టాంట్ 
మెసేజంగ్ ను పరయావేక్ంచగల్గితే అది 

ఎంత ప్రమాదకరమైనదో ఈ సందర్ం 
చూప్స్తుంది. ఈ సందర్ంలో లాగ్-ఫైలులో 
దంగిల్ంచబడినా, డేటా పాయాక్టలోను 
స్క్నఫిటోంగ్ చేయడం అదే నష్టోని్న 
కల్గిస్తుంది.
https://www.symantec.com/con-
nect/articles/instant-insecurity-se-
curity-issues-instant-messaging

చాలామంది యొక్క ఇనాసు్టంట్ 
మెసేజింగ్ అపలైకేషనులై తమ వయూకి్తగత 
సమాచారానినె బహిరగుతం చేయడానికి 
సులభతరం చేసా్తయి మరియు 

మోసపూరిత ప్రయోజనాల కోసం 
ఉపయోగంచవచ్చు. వీట్లో ఎకు్కవ 
భాగం వయూకి్త యొక్క ప్రొఫైల్ పకచుర్ 
తో సంబంధం కల్గ ఉంటాయి. 
ఇది మీ ఫోన్ నంబరునెకల్గ ఉననె 
ఎవరైనా చూడవచ్చు మరియు ఆకెసుస్ 

చేయవచ్చు. కాబట్టి ఇది మహిళల 
ప్రైవసీకి ప్రధాన ముప్పు కల్గంచవచ్చు 
మరియు దీనిని మనం చాలా సీరియస్ 
గా తీసుకోవడం అవసరం మరియు 

దీనిని ఉపయోగంచే మహిళలు 
సురక్షితంగా ఉండటానికి మారాగులు 
అనే్వషంచాల్సున అవసరం ఉంది. సైబర్ 
సేపుస్ లో, మహిళల భద్రత సరో్వచఛామైనది.

భద్తా సెటిటోంగలోను తనిఖీ చేయడానికి 
మరియు ప్రతి ఒకక్రి దా్వరా వీక్ంచబడే 
మీ ప్రొఫైల్ చిత్రం లక్షణాని్న 
నిల్ప్వేయడం ఎలలోప్పుడూ మంచిది.

సెనిస్టివ్ సమాచారిం యొకక్ లీకేజ్: 

ఇన్ఫరేమాషన్ డిస్క్్లజర్ - ఎ కేస్ సటోడీ

లైవ్ ల్కేషన్ ను పంచ్కోవడం దా్వరా 
ల్కేషన్ ను పంచ్కోవడం అనేది 
మహిళలకు జరిగే తీవ్రమైన ముప్పు. మీ 
నంబర్ తెల్సన ఏ నేరసు్తడు అయినా  
మీ ప్రయాణ సేవలను గురి్తంచడానికి 
మరియు చటటివిరుదధామైన 
కారయూకలాపాలకు అనుగుణంగా పాలైన్ 

చేసుకోవడానికి ల్కేషన్ సరీ్వసెస్ ని 
పట్టికోవచ్చు.

తెల్స్కన వయాకతులతో మాత్రమే లొకేషన్ 
సరీ్వసెస్ ను ఉపయోగించండి మరియు 
అపరిచితులతో షేరింగ్ చేయకండి
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హ్యుకింగ్:

వేధింపులు / మోస్లు:

IM స్ఫ్టోవేర్ హ్నికారకాలు

హ్నికరమైన కోడ్ వాయుప్్త చేయడానిక సులభమైన మారగాిం

వయూకి్తగత సమాచారం బదిలీ మరియు 
సోటిర్ చేసే పదధాతిలో సాముర్టి ఫోనలై 
కోసం అనేక ఇనాసు్టంట్ మెసేజింగ్  
అప్సు పరిశీల్ంచబడా్డయి. ఇనాసు్టంట్ 
మెసేజింగ్ లలోని   మార్్కట్ 
నాయకులోలై ఒకరు చిరునామా 
ప్స్తకాలకు మరియు అప్సు సర్వరు్క 
వయూకి్తగత సమాచారానినె పంపంచడంలో 
ఆరోపణలు ఎదురొ్కనానెరు. ఐడితో 
సహా  అనేక బిట్సు తోకూడిన  ప్రైవేట్ 
సమాచారం , మ్డో వయూకు్తలు కోసం 

ఉపయోగంచ్కోవడానికి  మరియు 
చూడడానికి  తక్షణమే అందుబాట్లో 
ఉంటాయి. ఇతర వయూకు్తల ఇనాసు్టంట్ 
మెసేజింగ్ సంభాషణలకు యాకెసుస్ 
పందడం కోసం మరియు వయూకి్తగత 
సమాచార యాకెసుస్ కోసం కొనినె 
అపలైకేషనులై అభవృదిధా చేయబడా్డయి.

మీరు ఎంచుకనే అప్స్ సర్వరుక్ ఎని్రిపటోడ్ 
రూపంలో మొతతుం సమాచారాని్న బదిలీ 
చేస్తుయని నిరాధారించుకోండి.

ఇది నిరంతరంగా సంప్రదించడానికి, 
బాధంచడానికి, భయపెటటిడానికి మరియు 
/ ల్దా బాధతుని భయపెటటిడానికి 
సాంకేతిక పరిజాఞానానినె ఉపయోగంచడం. 
ఇది ఏకాంత సంఘటన కాదు మరియు 

కొనసాగుతుననె నిరంతర ప్రవర్తన; 
ఉదా., నిరంతర మొబైల్ కాల్సు / 
పాఠాలు; సందేశాలతో వాయిసెముయిలునె 
పూరించడం వలన ఎవరూ సందేశానినె 
పంపల్రు.

ఇతర సాఫ్టి వేర్ అపలైకేషన్ లాగానే, 
ప్రముఖ ఇనాసు్టంట్ మెసెంజరుసుకే 
సాధారణ భద్రత ప్రమాదాల చరిత్ర ఉంది. 
ఒక IM అపలైకేషనునె ఇనాసు్టల్ చేయడం 
అనేది సామురోటి్ఫన్ / డసా్క్టప్్క కొత్త 
ప్రమాదాలను తెల్యజేసు్తంది.

యాంటీవైరస్ ఉపయోగించి వాసతువ కాల 
వైరస్ రక్షణను అమలుచెయవలెను.

ఎకు్కవ మంది ప్రజలు వేర్్వరు 
ప్రయోజనాల కోసం ఈ అపలైకేషనునె 
ఉపయోగసు్తనానెరు ఎందుకంటే 
ఫైళలైను బదిలీ చేయడంతో సహా భద్రతా 
భద్రత విషయంలో తక్షణ సందేశకం 
హాయూకరులై అవకాశం కల్పుసు్తంది. బహుళ 
ప్రమాదాలతో మీ కంపూయూటర్ ల్దా 
మొబైల్ పరికరానికి హాయూకరులై సులభంగా 
రిమోట్ ప్రాపయూతను పందటానికి 

అనుమతించే ఇతర అంశాలతో 
గురి్తంచబడా్డయి.
తక్షణ సందేశమును వాడుతుననెప్పుడు 
అనేక ప్రయోజనాలు ఉననెపపుట్క్, ఈ 
అపలైకేషన్ ను ఉపయోగసు్తననెప్పుడు 
భద్రతా సమసయూలు కూడా ఉనానెయి. 
మీరు ప్రయోజనాలు ఆనందించండి 
మరియు జాగ్రత్తతో ఈ అపలైకేషనినె 
ఉపయోగంచడానికి నిరాధారించ్కోండి.

IM వార్ము ఒక మాల్్వర్ సీ్వయ ప్రతిరూపం, 
IM నట్వర్క్లలో వాయూపసు్తంది. ఒక IM 
వార్ము PC ను సోకినప్పుడు, ఇది IM 
కలైయింట్ కోసం చిరునామా ప్స్తకంను 
కల్గ ఉంట్ంది, ఇది ఒక బడీ్డ 
జాబితా ల్దా పరిచయాల జాబితాగా 
పలువబడుతుంది మరియు అనినె 
సోకిన వయూకి్త యొక్క పరిచయాలకు 
పంపేందుకు ప్రయతినెసు్తంది. కొనినె IM 
వార్ము హానికరమైన కోడునె కల్గ ఉననె 
సందేశానినె సీ్వకరించడానికి గ్రహీతని 
మోసగంచడానికి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ 

పదధాతులను ఉపయోగసు్తనానెయి. 
సాపుమునె అందించడానికి కూడా 
ఇనాసు్టంట్ మెన్డంజింగ్ సాఫేటివేరునె 
ఉపయోగంచబడుతోంది. సాపుమ్ ను 
అందించడానికి తక్షణ సందేశ సాఫేటివేర్ 
కూడా వాడుతునానెరు. ఇ-మెయిలుసుకే 
బదులుగా IM దా్వరా పంపబడిన సాపుమునె 
‘సపుమ్’ అని పలుసా్తరు.
కిలోక్ చేయడానికి మంద్ అంద్కన్న 
ల్ంకలు గురించి అనుమానాస్పదంగా 
ఉండండి; మీ సే్నహితుడు పంపాడో 
అడగండి.
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నట్వర్క్ సమసయులు

తక్షణ దాడుల తిరస్కరణ ప్రమాదం ఒక 
తక్షణ సందేశ అనువర్తనంతో ఎకు్కవగా 
ఉంట్ంది. ఈ దాడులు తక్షణ సందేశానినె 
క్రాషవ్వటానికి చేసా్తయి. వనరులను 
వాడడం, ఆకృతీకరణలను నాశనం 
చేయడం మరియు నట్వర్్క భాగాలను 
మారచుడం వంట్ నట్వరు్కను ఉపయోగంచి 
నట్వరు్కను ప్రాపయూత చేయకుండా 
చటటిబదదేమైన వినియోగదారులను 
ఇది నిరోధసు్తంది. చొరబాట్దారుడు 
సందేశాలను అడ్డగంచగలడు, అక్రమంగా 
ఒకరితో ఒకరు సంభాషంచడానికి 

పరికరాలను ఏరాపుట్ చేయవచ్చు 
మరియు మీ ఆపర్ట్ంగ్ ససటిమ్ సరిగా 
పనిచేయడానికి అవసరమైన ఇతర 
వనరులను వాడవచ్చు.
చాలా తరచ్గా మహిళ 
వినియోగదారులు ప్రధాన లక్ష్ం. ఒక 
నిరిదేషటి సంఖయూలో సందేశాలను పెదదే 
సంఖయూలో పంపడం ఒక సాధారణ 
రకంమైన దాడి. అయినపపుట్క్, ఈ వరద 
దాడికి హాకరు సాధంచడానికి అనేక 
సాధనాలు ఉనానెయి. బాధతుడు ఏమ 
జరిగంద్ తెలుసుకునే సమయంలోపే, 

పరికరం సపుందించడం మానేసు్తంది. 
అందువలలై, దాడి చేసే యూజర్ 
ఖాతాలను నిరలైక్ష్ జాబితాకు జోడించడం 
చాలా కషటిమవ్తుంది.

నెట్వరుక్ను ఉపయోగించేటప్పుడు, 
సంసథిలు వారి అంతర్గత IM ట్రాఫిక్న 
ఇంటర్నట్ ఆధారిత IM ట్రాఫిక్ నుండి 
వేరు చేయడానికి తమ నెట్వరక్్లను 
నవీకరించడానికి పరిగణంచాల్
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ATM
స్క్మ్లి

ఆటోమేట్డ్ ట్లలుర్ మెషన్ (ATM) అనేది ఒక ఎలకా్రానిక్ బాయూంక్ంగ్ పరికరం, ఇది బ్ంచ్ ప్రతినిధి లేద్ 
ట్లలుర్ సహ్యం లేక్ండా ప్రాథమిక లావ్దేవీలను ప్రి్త చేయడానిక్ వినియోగద్రులను అనుమతిస్తంది.

ATM సైబర్ ఫ్రాడ్ యొకక్ అతయుింత స్ధారణ రకాలు

నేడు, నేరసుథాలు ఒక మాదిరి మరింత 
సాంకేతికంగా అధునాతనంగా అభవృదిధా 
చెందారు, అతయూంత సాధారణ రకం ATM 
“సైబర్ మోసం”:

కాయూసెట్ మానిప్యూల్షన్ ఫ్రాడ్ - ATM 
లో ఒక ప్రోగ్రాముతో ఒక నగదు 
ఉపసంహరణ లావాదేవీకి బదులుగా 
పలుసారులై నగదు ఉపసంహరణగా 
మారినప్పుడు. 

సరాచుర్జీ ఫ్రాడ్ - ఇది ATM యొక్క 
ప్రోగ్రాము సెట్టింగ్, దాడి చేసే వాడి 
కారు్డపై అదనప్ పనునె సునానెగా 
మారచుటము.

గోపయూత రాజీ - ఎక్కడైత్ నేరసుథాడు 
ATM వయూవసథా లావాదేవిల పై అనధకార 
ప్రవేశానినె పందుతారో మరియు ఆపై 
నిల్వ చేయబడిన రహసయూ సమాచారంని 
ద్పడీ చెయయూవచ్చు.

సాఫేటివేర్ రాజీ మోసం - ఈ పధధాతిలో 
ATM ఆపర్షనునె మారచుటానికి సాఫేటివేర్ 
అపాయాల యొక్క ద్పడీని కల్గ 
ఉననె ఇతర ATM మోసాలనినెంట్ని 
పట్టికోవచ్చు.

పైన పేరొ్కననెదానిలో, కారు్డ స్కమముంగ్ 
చాలా వరకు, ATM దాడులు చాలా 
తరచ్గా జరుగుతుననె మోసం మరియు 
ప్రసు్తతం మొత్తం నషాటిలలో దాదాప్ 95 

శాతం వరకు ఉంట్ంది. ఏమైనపపుట్క్, 
సమరథావంతమైన వయూతిర్క స్కమముంగ్ 
పరిషా్కరాల విస్తరణ దా్వరా కారు్డ 
స్కమముంగ్ తగగుంప్ను సమరథావంతంగా 
నిరోధంచవచ్చు.

కారు్డ స్కమముంగ్ కొనసాగడము వలన, 
నేరసుథాలు మరింత జాగ్రత్త వహిసు్తనానెరు, 
దిని వలన బలహీనమైన ల్ంక్ వైప్ 
వలసపోతునానెరు. వయూతిర్క స్కమముంగ్ 
పరిషా్కరం ప్రమాదం తగగుంచడానికి 
మరియు ATM నట్వర్క్లను రక్షించడానికి 
ప్రతి ఒక్కరికి సహాయపడుతుంది.
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ATM నేరాల రకాలు

భౌతిక దాడులు:
ఈ కేటగరిలో ATM ఖజానాలోని 
నగదును ద్చ్కునే ప్రయతానెనికి 
సంబంధంచినది. భౌతిక మరియు 
వాయువ్ పేలుడు పదధాతుల దా్వరా  

దాడులు చేయడము, అలాగే సైట్ 
నుండి ATM ను తీసవేయడం 
మరియు ఖజానాలోని నగదును 
ద్చ్కునేందుకు ఇతర 
పదధాతులను ఉపయోగసా్తరు. 

వినియోగదారుడిపై 
వయూకి్తగతంగా దాడి చేస డబుబును 
ద్చ్కోవడము ఈ రోజులో సర్వ 
సాధారణం.

తారి్కక దాడులు -ATM మాల్్వర్ / 
నగదు దాడి / జాకోపుట్ంగ్:
ఒక సైబర్ నేరసు్తడు అనధకార 
సాఫేటివేర్ (మాల్్వర్) ల్దా ATM 
కు అనధకార పదధాతిలో అధకార 
సాఫేటివేరునె అమలు చేయడం. 
వారు ATM సాఫేటివేరునె ఆన్సుట్ 
ల్దా రిమోట్లై నట్వర్్క దా్వరా 
సాటిక్ చేసా్తరు. ATM యొక్క 

పన్ పాయూడ్ సహాయంతో ల్దా 
రిమోటాగు నట్వర్్క దా్వరా మాల్్వర్ 
నియంత్రిసా్తరు. USB ల్దా 
అనధకార ఆపర్ట్ంగ్ ససటిమునె 
బూట్ చేయడం దా్వరా ఆన్సుట్ 
ఇనసు్టల్షన్ నిర్వహించవచ్చు. 
మాల్్వర్  కంటర్ డిటక్షన్, రివర్సు 
ఇంజనీరింగ్ మరియు అనధకార 
వినియోగం అనే లక్షణాలను 

కల్గ ఉండవచ్చు. అదనంగా 
ఇది సురక్షిత తొలగంప్ ఫీచరునె 
కల్గ ఉండవచ్చు. మాల్్వర్ రకానినె 
బట్టి కారు్డ హోల్డర్ ఒక సాధారణ 
లావాదేవీని (SW- స్కమముంగ్ 
మరియు MITM) ల్దా ATM పని 
చేయకపోవడం ల్దా ద్బబుతినడం 
(జాకోపుట్ంగ్) జరగవచ్చు.

జాకాపుట్ంగ్: 
ఎట్ఎమ్ “కాయూష్-అవ్ట్” కొరకు 
అమలులో ఉననె పని యొక్క 
నియంత్రణను నియంత్రిసు్తంది.
MITM: ATM PC మరియు 

కొనుగోలుదారుని వయూవసథా మధయూ 
కమ్యూనికేషన్ యొక్క లక్షయూలను 
బదిలీ చేయకుండా హోస్టి 
ప్రతిసపుందనలను తప్పుదారి 
పట్టించడానికి మరియు 

క్రిమనల్ యొక్క ఖాతాలో జమ 
చేయకుండా నగదును పంపణీ 
చేసు్తంది.

కార్్డ స్కమముంగ్
స్కమముంగ్ అనగా క్రిమనల్ 
ఎలకా్రేనిక్ కారు్డ డేటాను 
దంగల్ంచడం మరియు నకిలీ 
కారు్డను తయారు చేసా్తరు . 
వినియోగదారుడు కేవలము 
ఒక సాధారణ ATM లావాదేవీగా 

వాడాతారు,  వారి ఖాతా నుండి 
దబుబు దంగల్ంచే వరకు 
సమసయూను గురి్తంచల్కపోతారు 
మరియు కారు్డ వివరాలు 
మరియు ఎట్ఎమ్ వదదే పన్ 
ను దంగల్ంచి, తదుపరి 
నగదు ఉపసంహరణలకు నకిలీ 

కారు్డలను తయారుచేసా్తరు. ఇది 
ప్రపంచవాయూప్తంగా ప్రథమంగా 
ఉననె ముప్పు, కానీ వయూతిర్క 
స్కమముంగ్ సల్యూషన్సు, EMV 
టకానెలజీ మరియు సపుర్శరహిత 
ATM కారాయూచరణకు విస్తరణకు 
ధనయూవాదాలు.

ఈవెన్్డరిపపుంగ్: 
సైబర్ నేరసు్తలు కసటిమర్ 
యొక్క కారు్డ నుండి డేటాను  
దంగల్ంచడానికి ATM లో ఒక 
ఒక విదేశీ పరికరానినె ఇనాసు్టల్ 

చేసా్తరు. కారు్డ రీడర్ యొక్క 
కారాయూచరణను sniffing, ల్దా కార్్డ 
రీడర్ లోపల ఒక అయసా్కంత రీడ్ 
హెడు్క కనక్షన్ తో వైర్ టాపంగ్ 
దా్వరా వివరాలను సేకరిసా్తరు. 

ఈవెన్్డరిపపుంగ్  డివైస్  నిర్వచించే 
లక్షణం దా్వరా చటటిబదదేంగా 
కసటిమర్ యొక్క కారు్డ డేటాను 
సంగ్రహించవచ్చు.

కాష్ శిమముంగ్ 
కారు్డ షమంగ్ పరికరం యొక్క 
లక్షణం, కసటిమర్ యొక్క కారు్డపై 
చిపోలై ఉననె డేటాను, సాధారణంగా 
కసటిమర్ యొక్క కారు్డ మరియు 

కారు్డ రీడర్ యొక్క కాంటాక్టిస్ 
మధయూ ఈ పరికరాని ఉంచడము 
వలన. మోసగాడు షమంగ్ 
పరికరం దా్వరా పేలైసెముంట్ 
మాగనెట్క్ స్రేప్ యొక్క డేటాను 

మరియు మధయూసథా దాడిలో 
ఇతర వయూకి్త యొక్క వివరాలను 
సంగ్రహిసా్తరు.

లావాదేవీ తిరోగమన మోసం
TRF, నగదు పంపణీ 
చేయకపోయినా అది పంపణీ 
చేసనట్టిగా కనిపసు్తంది. 

ఖాతాలోకి తిరిగ వచిచునట్టిగా 
ఉంట్ంది కాని క్రిమనల్ పాకెట్సు 
లోకి వెలు్తంది. ఇది భౌతిక 
ఆక్రమణ (నగదు దంగల్ంచడం 

మాదిరిగా) ల్దా లావాదేవీ 
సందేశం యొక్క అవినీతి 
కావచ్చు.
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కార్్డ ట్రాపంగ్:
ఎట్ఎంకు సథారంగా ఉననె 
పరికరం దా్వరా భౌతిక కారు్డను 

దంగల్సా్తరు. ATM వదదే 
కారు్డను భౌతికంగా సా్వధీనం 
చేసుకుంటారు మరియు పన్ ను 

కుడా చేదిసా్తరు.

క్పాయూడ్ జామంగ్:
మోసగాడు ‘Enter’ మరియు 
‘రదుదే’ బటనలైను జిగురుతో ల్దా 
బటనులై అంచ్ వదదే ఒక పనునె 
ల్దా బేలైడో్త ఇనసుర్టి చేయడం. పన్ 
ఎంటర్ చేసన తరా్వత ‘En-
ter / OK’ బటనునె నొక్కడానికి 
ప్రయతినెసు్తననె కూడా సకెసుస్ 
కాదు  అప్పుడు వినియోగదారుడు 
యంత్రం పనిచేయడం ల్దని 

భావిసా్తడు. అలాగే లావాదేవీని 
‘రదుదేచేయడానికి’ ప్రయతనెం 
చేస  విఫలమవ్తాడు. అనేక 
సందరా్లోలై, కసటిమర్ వదిల్ 
వెళ్్ళపోతాడు. అప్పుడు మోసగాడు 
త్వరగా యంత్రం సాథానంలోకి 
వెళ్్ళ లావాదేవీని కొనసాగసా్తడు. 
ఒక లావాదేవి సుమారు 30 
సెకనలైపాట్ (కొనినె సందరా్లోలై 
20 సెకనులై) ఉంట్ంది మరియు 

ఉపసంహరణతో ముందుకు 
వెళలైడానికి ‘ఎంటర్’ బటన్ నుండి 
గూలై ల్దా పనునె తొలగంచేసా్తడు. 
కారు్డ గ్రహీతకు నషటిమే 
అయినపపుట్క్, ఉపసంహరణలపై 
పరిమతి ఉండడము వలన 
కారు్డను మళీలై ATM లో పెటకుండా, 
పన్ ని తిరిగ Enter చేయకుండ 
ఒక లావాదేవీ మాత్రమే 
సాధయూమవ్తుంది.

 y మీ కారి్డను సురక్షితమైన సథాలంలో 
ఉంచండి

 y కారు్డ పైన PIN నంబర్ వ్రాయవదుదే
 y ఇతర వయూకు్తలు మీ కారు్డను 

ఉపయోగంచనియకండి
 y మీ పన్ నంబర్ ఎవరిక్ ఎవ్వరిక్ 

చెపపువదుదే
 y ATM వదదే అపరిచితుల నుండి 

సహాయం అంగీకరించకండి. 
మీ సహాయం కోసము బాయూంకు 
సబబుందిని మాత్రమే అడగవచ్చు.

 y ఎట్ఎం వదదే మీ ప్రక్కన ఎవరో 
నిలబడి ఉననెటలైయిత్, ఆ వయూకి్తని 
దూరంగా జరగమని చెపపుండి.

 y మీకు ఎట్ఎం వదదే 
అనుమానాసపుదంగా ఉననెటలైయిత్ 
మరొక ATM కి వెళ్ళండి.

 y ATMలో మీ కారు్డ ల్పల్కి 
వెళ్్ళనటైత్, వెంటనే నివేదించండి. 
ఈ ప్రయోజనం కోసం అనినె 
బాయూంకులు వదదే ట్ల్-ఫ్రీ టల్ఫోన్ 
నంబరునె కల్గ ఉంటాయి-మీకు 

అవసరమైన సందర్ంలో ఈ 
నంబరును సప్రదించవచ్చు. 

 y వెంటనే అనినె కోలోపుయిన ల్దా 
దంగల్ంచబడిన కారు్డల వివరాలు 
నమోదు చేసుకొండి.

 y ఖాతా యొక్క, పన్ మరియు 
బాయూంకు యొక్క HELP లైన్ 
టల్ఫోన్ నంబరులై సురక్షిత 
ప్రదేశంలో ఉంచండి.

ATM  భద్రత చిటాక్లు
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స్షల్ 
నట్ వరక్ింగ్

సషల్ నట్ వరికుంగ్ అనేది మీ క్టుంబం, సేనాహితులు, సహోదోయూగులతో సనినాహితంగా ఉంచడానిక్ 
మరియు క్రొత్త సేనాహితులను సంపాదించడానిక్ ఒక మార్ం. సషల్ నట్ వర్కు లు ఉపయోగంచడానిక్ 
సరద్గా ఉంటాయి, ఉదోయూగ వేట కోసం సహ్యపడతాయి మరియు సేనాహితులు, వ్యూపార పరిచయాలు 
మరియు బంధువ్లతో సనినాహితంగా ఉండటానిక్ మరియు ఎకకుడైన్ ఏదైన్ భాగసావామయూం చేయడానిక్ 
గొపపావి. మహిళలు తమ సేనాహితులు, క్టుంబం, సహోదోయూగులతో కనక్టి అవవాడానిక్ మరియు వ్రి 
అనుభవ్లు, జాఞానం మరియు సలహ్లను పంచ్కోవడానిక్ సాధారణ సషల్ నట్ వరికుంగ్ సైట్ లను 
ఉపయోగంచ్కోవచ్చు. వ్రు మాతృతవాం ద్వారా ఒకరికొకరు మద్దతు ఇవవాడానిక్, వ్రి క్రీర్ లక్షయూలను 
చేరుకోవడానిక్, ఒకరినొకరు ప్రేర్పంచడానిక్ లేద్ ఆసక్్తని పంచ్క్నే ఇతరులను కనుగొనడానిక్ సషల్ 
నట్ వరికుంగ్ సైట్ లను ఉపయోగంచవచ్చు.
మహిళ తలులులు, ప్రొఫెషనల్ లేద్ సాధారణ వినియోగద్రు కావచ్చు మరియు సషల్ నట్ వరికుంగ్ 
సైటలు సహ్యంతో వ్రు ప్రపంచంతో కనక్టి అవవావచ్చు మరియు చాలా ఉపయోగకరమైన సమాచారానినా 
పందవచ్చు. వ్రు తమ ఆలోచనలను పంచ్కోవచ్చు మరియు ఇతరులక్ సహ్యపడే ఇతర ఆలోచనలను 
చూడవచ్చు మరియు మంచి ఆలోచన క్డా పెద్ద నట్ వర్కు ద్వారా చాలా మందిక్ చేరగలదు. మహిళలు 
వయూవసా్థపక్లు కావచ్చు; వ్రు సషల్ నట్ వరికుంగ్ ద్వారా తమ వ్యూపారానినా విస్తరించడం ద్వారా ఎక్కువ 
లాభం పందవచ్చు. ఫ్స్ బ్క్, వ్టాసెప్, ట్వాటటిర్ మొదలైనవి మహిళలు ఉపయోగంచగల అనేక సషల్ 
నట్ వరికుంగ్ సైటులు ఉన్నాయి.

www.infosecawareness.in60



ప్రమాదాలు మరయు సవాళ్లి

నకలీ సేనెహితులు:
మీకు వయూకి్తగతంగా తెల్యని అనామక 
వయూకి్తని మీరు జోడిసే్త
 y ఫోట్లను దంగల్ంచడం ల్దా 

మీ కారయూకలాపాలపై గూఢచరయూం  
చేయయూడం.

 y వారు మీ పేరు మీద నకిలీ ప్రొఫైల్ 
తయారు చేయవచ్చు మరియు 
వారి వయూకి్తగత ప్రయోజనం 
కోసం మీ గురి్తంప్కు హాని 
కల్గంచవచ్చు.

 y వారు మమముల్నె మానసకంగా ల్దా 
ఎమోషనల్ గా బాలైక్ మెయిల్ 
చేయవచ్చు ల్దా మమముల్నె 
నిందించవచ్చు.

గుర్తింపు దింగతనిం:
సోషల్ నట్ వర్్క ను 
ఉపయోగసు్తననెప్పుడు మీరు సోషల్ 
నట్ వరి్కంగ్ సైటలైలో తెల్యని 
సేనెహితులతో సేనెహం చేసే్త గురి్తంప్ 
దంగతనం సమసయూను ఎదురొ్కంటారు. 
సా్కమర్
 y మీ సునినెతమైన మరియు వయూకి్తగత 

సమాచారానినె దంగల్ంచడం.
 y మీ గురి్తంప్ దా్వరా డబుబు 

సంపాదించడం, మీ వలె 
నట్ంచడానికి మీ గురి్తంప్ను 
ఉపయోగంచడం.

దుర్వనియోగ, అసభయు, లేదా అసింబద్ధమైన 
భాష:
ఈ రోజులోలైమహిళలు ఎదురొ్కంట్ననె 
ప్రధాన సమసయూ దురి్వనియోగ, అసభయూమైన 
ల్దా అసంబదధామైన భాషలు, చాలా 
మంది నకిలీ సేనెహితులు మీతో 
అసభయూకరమైన విషయాల గురించి 
మాటాలైడవచ్చు మరియు వారు ఉండవచ్చు
 y మానసకంగా ల్దా ఎమోషనలాగు 

మమముల్నె వేధసా్తరు.మీ పోస్టి ల్దా 
ఫోట్పై అసభయూకరమైన పదాలను 
ఉపయోగంచడం మరియు మీ 
పరువ్ తీయడం.

నకలీ ప్రకటన:
సోషల్ నట్ వరి్కంగ్ సైట్ లు ప్రధానంగా 
ప్రోడక్టి యొక్క నకిలీ ప్రకటన కోసం 
సా్కమర్ చేత లక్ష్ంగా చేయబడతాయి, 
అవి మమముల్నె లక్ష్ంగా చేసుకోవచ్చు 
మరియు ఈ క్రింది పనులు చేయడం 
దా్వరా మీ ఆధారాలను దంగల్ంచవచ్చు
 y నకిలీ ప్రకటనను అసలైనదిగా 

మరియు హానికరమైన ల్ంక్ ను 
స్చించడం దా్వరా, మీరు 
ల్ంక్ పై కిలైక్ చేసే్త మీ సునినెతమైన 
సమాచారం ప్రమాదంలో పడవచ్చు.

 y నకిలీ ఆప్ మరియు సేవల దా్వరా 
కూడా మీరు ఆ ఆప్ లను ఇన్ సాటిల్ 
చేసే్త వారు మీ వయూకి్తగత మరియు 
సునినెతమైన సమాచారానినె 
దంగల్ంచవచ్చు.

స్పామ్ ఇ-మెయిల్స్:
సాపుమ్ ఇ-మెయిల్ సాధారణంగా 
సందేహాసపుద వినియోగదారుల 
వయూకి్తగత సమాచారానినె సేకరించడానికి 
ఇ-మెయిల్సు ల్దా ఇ-మెయిల్ 
చిరునామాల జాబితాకు పంపన ఉతపుతి్త 
గురించి అవాంఛిత ఇ-మెయిల్ ప్రకటన. 
వారు సాపుమ్ ఇ-మెయిల్ పంపవచ్చు
 y కొనినె ఆన్ లైన్ షాపంగ్ ఉతపుతు్తల 

గురించి, ఆరోగయూ బీమా గురించి 
అయిత్ మీరు ప్రమాదంలో 
పడవచ్చు.

 y కొనినె నకిలీ ఉద్యూగ ఇంటరూ్వ్ల 
కోసం

 y గృహోపకరణాలపై కొనినె ప్రత్యూక 
ఆఫర్ ల కోసం. 

సాపుమ్ ఇ-మెయిల్సు లో ఇచిచున 
హానికరమైన ల్ంక్ లపై మీరు కిలైక్ చేసే్త, 
సా్కమర్ మీ సునినెతమైన సమాచారానినె 
సేకరించవచ్చు.

ఎక్క్వ సమాచారానినె పించుకోవడిం:
మీ ఇలులై / కారాయూలయ చిరునామా, 
కుట్ంబ సంబంధం, ఫోన్ నం వంట్ మీ 
మరింత సమాచారానినె పంచ్కోవడం. 
మీకు ప్రమాదం కావచ్చు, సా్కమర్ 
మమముల్నె అనుసరించవచ్చు ల్దా 
మమముల్నె వెదించవచ్చు.
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1
మీ పేర, సింస్థ / ఇింటి చిరనమా, ఫోన్ 
నింబరలి, వయసుస్, లిింగిం, క్రెడిట్ కార్డ్ 
వివరాలు వింటి వయుక్తగత సమాచారానినె 

ఇవ్వవదుదె లేదా పోస్టో చేయవదుదె.

4
మీక్ తెలియని వయుక్్తలతో వెబ్ కాయుమ్ న్  

ఉపయోగించవదుదె.

2
మీ సేనెహితుల సమాచారానినె నట్ వరక్ింగ్ 

సైటలిలో పోస్టో చేయవదుదె, బహుశా అది 
వారని ప్రమాదింలో పడేలా 

చేసు్తింది.

5 
మీ పాస్ వర్డ్ న్ ఎవరక్ ఇవ్వవదుదె 

3
మీర నట్ వరక్ింగ్ సైటలిలో చేయబోయే 
ప్రణాళ్కలన్ మరయు కారయుకలాపాలన్ 

పోస్టో చేయక్ిండా ఉిండిండి.

6
స్షల్ నట్ వరక్ింగ్ సైటలి దా్వరా మీర 
పిందుతుననె లిింక్ లన్ కలిక్ చేయవదుదె. 
మీర సైట్ న్ సిందర్శించాలన్క్ింటే 

అసలు వెబ్ సైటలి దా్వరా నేరగా వెళలిిండి.

1

4

5

6

2 3

మీర కొనినె ప్రైవసీ సమసయులన్ విసమారసే్త మీర ప్రమాదిం లో పడవచు్చ
• మీ ఫోట్లను మరియు కారయూకలాపాలను పబిలైక్ గా పంచ్కోవడం.
• మీ పోస్టి లో మీ ల్కేషన్ ని పంచ్కోవడం దా్వరా మీ పోస్టి  మీ ల్కేషన్ ని ట్రాక్ చేయడానికి సా్కమర్ లకు అవకాశం ఇసు్తంది.
• సోషల్ నట్ వరి్కంగ్ సైట్ లను ఉపయోగసు్తననెప్పుడు సరైన గురి్తంప్ ల్ని మీకు తెల్యని సేనెహితులను మీరు జోడించడం 

దా్వరా మీకు అది ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.

ప్రైవసీ సమసయులు:

స్షల్ నట్ వరక్ింగ్ 
సైట్ లన్ 

ఉపయోగసు్తననెపుపాడు 
మహిళలు ఏమి చేయాలి

మీర స్షల్ నట్ వరక్ింగ్ సైటలిలో 
రక్్వసుటోను అింగీకరించే మ్ిందు 
వయుక్త యొకక్ ప్రామాణికతన్ 
ఎలలిపుపాడూ తనిఖీ చేయిండి.

మీ ఫోటోలు మరయు 
కారయుకలాపాలన్ మీ క్టుింబనిక 
మరయు తెలిసిన సేనెహితులతో 

మాత్రమే భాగస్్వమయుిం చేయడిం వింటి 
కొనినె ప్రైవసీ సెటిటోింగ్ లన్ ఉించిండి.

స్షల్ నట్ వరక్ింగ్ సైట్ న్ 
ఎించుక్నేటపుపాడు, ప్రైవసీ సమసయులన్ 
పరగణనలోక తీసుకోవాలి, మీర పోస్టో 
చేయడానిక మ్ిందు ఆలోచిించిండి, 
చాట్ చేయిండి, అప్ లోడ్ చేయిండి 

లేదా డౌన్ లోడ్ చేసుకోిండి

మీ స్షల్ నట్ వరక్ింగ్ ఖాతా 
వివరాలు రాజీ పడాడ్యని లేదా 

దింగలిించబడిిందని మీర 
అన్క్ింటే, మీ అన్మానలన్ 

వెింటనే నట్ వరక్ింగ్ సైట్ సపోర్టో టీిం 
క నివేదిించిండి.

మీర నట్ వరక్ింగ్ సైట్ లో కలుసుక్ననె 
వయుక్తని కలవాలన్క్ింటే మీ తిండ్రి 
/ భర్త / స్దరడు లేదా క్టుింబ 

సభ్యుల అన్మతి తీసుకోిండి, 
కాబటిటో వార మీక్ కొనినె సూచనలు 

ఇవ్వగలర మరయు మీర 
ఎవరతో కలుసు్తననెరో ఎలలిపుపాడూ 

తెలుసుకోవచు్చ.

మీ ప్రొఫైల్ లో పోస్టో చేయబడిన 
వేధింపులక్ లేదా అసభయుకర 

వాయుఖయులక్ ఎపుపాడూ సపాిందిించకిండి.

స్షల్ నట్ వరక్ింగ్ సైట్ లన్ ఉపయోగసు్తననెపుపాడు మహిళలు తప్పాించుకోవలసినవి:
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స్షల్ నట్ వరక్ింగ్ సైటలిలో మీ ప్రైవసీ సెటిటోింగ్ లన్ మీర ఎలా నియింత్ించవచు్చ?

సోషల్ నట్ వరి్కంగ్ సైట్ లలో, డిఫాల్టి  సెట్టింగ్ దా్వరా ప్రతిదీ పబిలైక్ గా ఉంట్ంది, మీ భద్రత కోసం వారు ఇసు్తననెఅనేక ప్రైవసీ 
సెట్టింగ్ లు ఉనానెయి, కాబట్టి ఆన్ లైన్ లో అనేక సమసయూల నుండి మమముల్నె మీరు రక్షించ్కోవడానికి మీరు ఈ సదుపాయాలనినెంట్నీ 
ఉపయోగంచ్కోవాల్.

మీరు మీ పోస్టి / వీడియోలు / కారాయూచరణను అపరిచితుల నుండి 
పరిమతం చేయవచ్చు మరియు గోపయూతా సెట్టింగ్ లపై ఓనీలై మీ (నాకు 
మాత్రమే) ఎంపకను ఉపయోగంచడం దా్వరా మీ పరిచయంలోని మీ 

సభుయూలకు భాగసా్వమయూం చేయవచ్చు.

మీరు సేనెహితుల అభయూరథాన ఎంపకను నిల్పవేయవచ్చు, కాబట్టి ఎవరూ 
మీకు అభయూరథానను పంపల్రు.

1

2

3మీరు వాయూఖయూ విభాగానినె ప్రజల నుండి పరిమతం చేయవచ్చు, కాబట్టి మీ 
పరిచయంలోని సభుయూలు మీ కారాయూచరణపై మాత్రమే వాయూఖాయూనించగలరు.

4 మీరు మీ వయూకి్తగత / వృతి్తపరమైన సమాచారానినె అపరిచితుల నుండి 
పరిమతం చేయవచ్చు.

5 మీరు ఆన్ లైన్ మోడ్ ను ఆపవేయవచ్చు, కాబట్టి మీరు ఆన్ లైన్ లో 
ఎంతకాలం ఉనానెరో ఎవరిక్ తెల్యదు.
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పబ్లిక్ ప్రదేశాలు
కేఫ్లై, పబుబులు, సనిమా థియేటరులై 
ల్దా వివిధ సోషల్ మీడియా దా్వరా 
బహిరంగ ప్రదేశాలలో సోషల్ 
ఇంజనీరింగ్ చేయవచ్చు. మీరు ఒక 
సాంఘిక ఇంజనీరు్క కొనినె సునినెతమైన 

సమాచారానినె సాధారణంగా ఇవ్వవచ్చు 
ల్దా మీ సంభాషణను నుండి 
సమాచారానినె తెలుసుకోవచ్చు.

బహిరంగ ప్రదేశాలోలో అజాగ్రతతు చరచిలను 
నివారించండి

స్షల్ 
ఇింజనీరింగ్

సషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక ప్రాథమిక దశ ఎక్కువగా రహసయూ సమాచారానినా పటుటికోడానిక్ సైబర్ నేరస్తడు 
ఉపయోగసా్తరు. మానవ సహజ జీవన శైళి  సైబర్ ద్డుల మూలం,  ఇది చాలా వరక్ ఊహించలేనిది. 
సషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మోసప్రితంగా సమాచారానినా పందటానిక్ ఒక విధానం. ఇది భద్రతా 
ఉలలుంఘన సంభవిస్తందని బాధితుడిక్ తెలిక్ండానే వయూక్్తగత సమాచారానినా సేకరిసా్తరు. ఇది ట్లిఫోన్ ద్వారా 
లేద్ వయూక్్త ద్వారా మరియు ఇమెయిల్ ద్వారా వంచించడానిక్ మారా్లను ఉపయోగసా్తరు.  కొంతమంది 
ఇమెయిళుళు బాధితుల కంప్యూటర్లుక్ ఒక వైరస్ లేద్ హ్నికరమైన ప్రోగ్రామునా చేరుతాయి, ఒక అటాచ్మంట్ 
తెరవడంతో గ్రహీతని ప్రలోభపరుసా్తయి. సామాజిక ఇంజనీరింగోలు ఎవరైన్ మీక్ కావలసినద్నిని 
చేయాలని, లేద్ మీక్ కావలసిన సమాచారం ఇవవాడం, తరచూ వయూక్్త యొకకు ప్రతిక్ల పరిణామాలను 
పరిగణనలోక్ తీసకోక్ండా చేయడం. ఇపుపాడు ఎక్కువమంది మహిళలు వ్రు కావ్లనుక్ంటున్నార్ 
లేదో తెలిక్ండానే సాంకేతికతతో కనక్టి చేయడం మరియు సంకరషిణ చేయడం చేస్తన్నారు, ,మరియు చాలా 
కొత్త ఇంటర్నాట్ వినియోగద్రులక్ భద్రతా-అవగాహన తెలియదు. ఇ డిజిటల్ ప్రపంచములో మహిళలను 
లక్ష్ంగా చేసక్నేందుక్ సలభంగా చేస్తంది. ఒక సషల్ ఇంజనీర్ ద్వారా సెనిసెట్వ్ గోపయూ సమాచారం 
పందడానిక్ వివిధ మారా్ల ద్వారా మహిళలను చేరుతారు.

స్మాజక ఇింజనీరలి మహిళలన్ ఎలా లక్షష్ింగా చేసుక్ింటుననెర
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విషింగ్
సాంఘిక ఇంజనీరింగ్ యొక్క పదధాతులోలై 
టల్ఫోన్ వయూవసథా ఒకట్, ఆరిథాక వేతన 
ప్రయోజనం కోసం,  సులభతరం 
చేయబడిన లక్షణాలతో తరచూ వాయిస్ 
ఓవర్ ఐ ప (VoIP) దా్వరా  ప్రజల నుంచి 
వయూకి్తగత మరియు ఆరిధాక సమాచారానినె 
పందడం జరుగుతుంది. ఇది “వాయిస్” 

మరియు ఫిషంగ్ యొక్క కలయిక.

ఫోన్ దా్వరా తెల్యని వయాకతులక ఏదైనా 
ఆరిథిక సమాచారాని్న ఇవ్వవద్దు; దయచేస్క 
మీరు ఎవరితో మాటాలోడుతునా్నరో అడిగి 
తెలుస్కోండి మరియు ఏదైనా సమాచారం 
ఇవ్వడానికి మందే సంబంధత కంపనీ లేదా 
బయాంకతో తనిఖీ చేస్కోండి.

మ్చ్చటులి (పుకారలి)
ఒక కాఫీ షాపోలై ల్దా మీ కారాయూలయంలో 
మీ సేనెహితుడితో సాధారణ 
చరచులో మీ గురించి ల్దా ఇతరుల 
గురించి సునినెతమైన సమాచారానినె 
బహిరగుతం చేయటానికి దారి తీసు్తంది. 
ఉదాహరణకు, విన్దం కోసం ఒక 
వయూకి్తతో మీరు మాటాలైడేటప్పుడు, ఒక 
సోషల్ ఇంజనీర్ అయిన ఇతర వయూకి్త 

కొంత సమాచారానినె అందించవచ్చు. 
ప్రసు్తత సందర్ంలో ఈ సాధారణం 
చరచులు,  సైబర్ సేపుస్ లో సైబర్ 

బెదిరింప్లకు దారితీసు్తంది.

మచచిటులో సరియైనది కాద్, మీరు మీ 
శత్రువు లేదా సే్నహితుని యొకక్ వివరాలను 
తీస్కోవడానికి ఒక స్మాజక ఇంజనీరుక్ 
సహ్యపడవచుచి. అపరిచితులతో ఎప్పుడూ 
మచచిటించరాద్.

వయుక్తగత ప్రతిషటో లేదా నమమాకిం
మీరు మీ కుట్ంబం ల్దా సంసథా యొక్క 
విశా్వసం పెంచడానికి సునినెతమైన 
విజయాలు మరియు ప్రతిషటి గురించి 
తెల్యని వయూకు్తలకు సమాచారం 
ఇవ్వవచ్చు.  ఒక సోషల్ ఇంజనీర్ తన 
వాయూపార సంసథాలకు అవసరమయేయూ 
అవసరాలకు కోసం  మీ సంసథాకు 
రావచ్చు మరియు సునినెతమైన నట్వర్్క 

సమాచారం కోసం అడగవచ్చు. మీరు 
ఒక నట్వర్్క నిరా్వహకుడు అయిత్, మీ 
సంసథాకు సంబంధంచి ఏదైనా నట్వర్్క 
సంబంధత సమాచారానినె బహిరగుతం 
చేయడానికి ముందు మీరు చాలా జాగ్రత్త 
వహించాల్.

మీ సంసథి మరియు మీ వయాకితుగత స్ని్నతమైన 
సమాచారం గురించి,  అపరిచితులతో 
చరిచించెటప్పుడు జాగ్రతతు వహించాల్..

ఆనలిైన్
సోషల్ ఇంజనీరులై నట్ వర్్క 
అడిమునిసే్రేటరాగు నట్స్్త, నట్ వర్్క దా్వరా 
ఇ-మెయిలునె పంపంచి యూజర్ పాస్వర్్డ 
ల్దా ఏ సునినెతమైన సమాచారానినె 
పరోక్షంగా అడిగ తెలుసుకుంటారు.
సాంఘిక ఇంజనీరింగ్ యొక్క ప్రాథమక 
లక్ష్ం సామానయూంగా హాయూకింగ్ లాంట్దే: 
వయూవసథాలు ల్దా సమాచారాలకు 

అనధకారిక ప్రాపయూతను పందడం 
మరియు మోసం చేయడం, నట్వర్్క 
చొరబాట్, గురి్తంప్ దంగతనం ల్దా 
వయూవసథా మరియు నట్వరు్కను అంతరాయం 
కల్గంచడం.

ఎప్పుడూ మీ పాస్వరు్డను పంచుకోవద్దు
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బైటిింగ్
భౌతిక మాధయూమానినె ఉపయోగంచడం 
సామాజిక ఇంజనీరింగ్ యొక్క 
పదధాతులోలై ఒకట్ మరియు ఇది బాధతుడి 
యొక్క ఉతుసుకత ల్దా దురాశపై 
ఆధారపడుతుంది. ఇక్కడ దాడి చేసేవారు 
మాల్్వరునె ఒక USB ల్దా పెన్ డ్రైవ్, CD 

/ DVD ROM లను చొపపుంచి, వాట్ని 
చటటిబదదేంగా కనిపంచేలా చేస మరియు 
బాధతుల ఉతుసుకతని బట్టి వేచి ఉండి ఆ 
పరికరానినె ఉపయోగంచ్కోనేల చేసా్తరు.

కాల్బట, ఎల్వేటర్, పారిక్ంగ్, 
మొదలైనవాటిలో కనుగొనబడిన పరికరాలను 
ప్రలోభలక లోనై వాడకండి.

ఫిషింగ్
ఫిషంగ్ అనేది క్రెడిట్ కార్్డ నంబరులై, 
పాస్వరు్డ్ల, ఖాతా డేటా మరియు 
ఇతర సమాచారం వంట్ మీ విలువైన 
వయూకి్తగత డేటాను దంగల్ంచడానికి 
రూపందించిన మోసపూరితమైన 
సాధనం. వారు ఫిషంగ్ ఇ-మెయిల్ 
సందేశాలతో మరియు పాప్-అప్ 
విండోస్ తో మరింత అధునాతనంగా 
దాడి జరుప్తునానెరు. వారు తరచ్గా 

వాస్తవమైన సంసథాల అధకారిక చిహానెలను 
మరియు చటటిబదధామైన వెబ్ సైటలై నుండి 
నేరుగా తీసుకుననె ఇతర గురి్తంప్ 
సమాచారానినె కల్గ ఉంటారు.

మీరు ఫిషంగ్ ఇమెయిల్ సందేశాని్న 
సీ్వకరించారని అనుకంటే, దానికి 
ప్రతిస్పందించవద్దు; మరియు మీరు తెల్యని 
వయాకతుల నుండి పందిన ల్ంకలోను కూడా కిలోక్ 
చేయకండి.

పరస్ష్యేషన్
విశ్వసనీయమైన వయూకి్తగా, సమాచారం 
కోసం ఇతరులను ఒపపుంచటం ల్దా 
అడగడం దా్వరా రహసయూ సమాచారం 
అందించడానికి ఎవరైనా ప్రభావం 
చూప్తారు. ఒక సోషల్ ఇంజనీర్ 
మీ వయూకి్తగత సమాచారం మీ స్్కల్ 

మరియు సంసథా మొదలైన వాట్ గురించి 
తెలుసుకోవడానికి మీ గురి్తంప్ కారు్డను 
అడగవచ్చు.

అనుమానాస్పదంగా కనబడే ఆకర్షణీయమైన 
ఆఫరలోక ప్రభావితం కావద్దు మరియు వారికి 
రహసయా సమాచారం ఇవ్వడం లేద్.

డింపెస్్టర్ డైవిింగ్
డంపెసు్టర్ డైవింగ్ ల్దా ట్రాషంగ్ అనేది 
సోషల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క మరో ప్రసదధా 
పదధాతి. సంసథా డంపసు్టరలై నుండి ల్దా 
ఇంట్ వయూరాథాల నుండి పెదదే మొత్తంలో 
సమాచారానినె సేకరించడం.

ఏదైనా రహసయా పత్రాలను ట్రాషోలోకి డంప్ 
చేయకండి, డంప్ంగ్ చేసే మంద్ 
మీ మఖయామైన సమాచారం లేకండా 
చూస్కోండి.
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ప్రీ-టెకస్్టింగ్
ప్రీ-టకిసు్టంగ్ అనేది ఒక ఊహాతముక 
దృషాటింతంలో సృషటించే మరియు 
ఉపయోగంచ్కునే చరయూ, ఇది లక్ష్ంగా 
ఉననె బాధతుడిని బాధతురాల్ని 
సమాచారం బహిరగుతం చేసేల అవకాశం 
పెంచడానికి ల్దా సాధారణ పరిసథాతులలో 
అవకాశం ల్ని చరయూలను చేసు్తంది. ఇది 
ఒక సాధారణ అబదధాం కంటే ఎకు్కవ.

జాగ్రతతుగా ఉండండి: అపరిచితులు మిమ్మల్్న 
నమ్మకం కల్గించి, ద్రా్మర్గపు పరిస్కథితులను 
సృషటోంచి,  మ్సం చేస్క మీనుండి రహసయా 
సమాచారం సేకరించేంద్క ప్రయతి్నస్తురు.

గాలివార్తలు
ఒక గాల్ వార్త దా్వరా ప్రజలను తప్పుడు 
విషయానినె నిజంగా నమెముల చేసే 
ప్రయతనెం. ఇది సాధారణంగా ఒకే 
బాధతుడిని లక్ష్ంగా పెట్టికుని మరియు 
అక్రమ ఆరిథాక ల్దా వసు్త లాభం కోసం 
తయారు చేయబడింది. గాల్వార్త తరచూ 
ఒక చలోకి్తగా ఇబబుంది కల్గంచే విధంగా 
ఉంట్ంది.

ఇతరుల నుండి వచిచిన ఇ-మెయిలులో 
సమాచారాని్న నమ్మకండి మరియు 
ఎప్పుడూ విలువైన ఆరిథిక సమాచారం 
ఇతరులక ఇవ్వవద్దు
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ఆన్లిన్ షాప్ింగ్
బెదిరింపులు

ఆన్లున్ షాపంగ్ - ప్రజలు వ్రి వ్రి ఇళలులోనుండి సౌకరయూంగా వస్తవ్లను కొనడానిక్ అనుమతించే అదుభాతమైన 
ఆవిషకురణ. సరైన వస్తవ్ ను కనుగొనటానిక్ ఎక్కువ దుకాణాలోలు తిరగాలిసెన అవసరం ఉండదు; ఎక్కువ 
ఉతాసెహభరితమైన విక్రయద్రులను ఎదుర్కునే అవసరం ఉండదు. చక్అవ్ట్ కంటర్లు ఎక్కువ సమయం 
నిలబడాలిసెన అవసరం లేదు. E- కామర్సె బూమ్ ఖచిచుతంగా మన షాపంగ్ చేసే పద్దతిని  మారిచుంది. కానీ, 
మిగలిన అనినాట్లాగే, ఆన్లున్ షాపంగ్  అంటే  ప్రపంచంలోని అంత మంచిది కాదు. ఇ-కామర్సె కంపెనీల అనినా 
సమసయూలను ఉపశమనం చేయడానిక్ ఉననాపపాట్కీ, ఆన్లునోలు షాపంగ్ చేసేటపుపాడు వినియోగద్రులు ఇపపాట్కీ 
కొనినా ఎదుర్కునే సమసయూలు ఉన్నాయి.

సైబర్ నేరసు్థలు మహిళలన్ లక్షష్ింగా చేసుక్నే కొనినె మారాగాలన్ చూదాదెిం

తకు్కవ ఖరుచులో ఖరీదైన బ్రాండడ్ 
ఉతపుతు్తలు:
సోషల్ నట్వరి్కంగ్ సైటలైలో మనము 
నమముదగని ధరలకు ఖరీదైన బ్రాండడ్ 
ఉతపుతు్తల ప్రకటనలను తరచ్గా 
చూసా్తము. ఇది కసటిమర్ యొక్క దృషటిని 
ఆకరి్షసు్తంది, అందులో ముఖయూంగా 
మహిళలు మరియు వారు నిజంగా 
నాణయూత ల్ని ఉతపుతు్తల కోసం డబుబు 
చెల్లైసా్తరు.. ఉదాహరణకు 
బ్రాండడ్ బాయూగులు, బటటిలు, ఖరీదైన ఫోన్ 
మరియు సందరయూ ఉతపుతు్తలు. 

బరువ్ తగుగుట కోసం సహజ నివారణలు:
చాలా తరచ్గా సోషల్ నట్ వరి్కంగ్ 
మరియు ఇనాసు్టంట్ మెసేజింగ్ 
అపలైకేషన్సు లో మనము బరువ్ తగగుడము 
మీద చిటా్కలను సందేశాల రూపములో 
అందిసా్తయి మరియు మరినినె చిటా్కల 
కోసము వారు వారి ఉతపుతి్త కొనుగోలు 
చెల్లైంప్ కోసం అభయూరిథాసా్తరు. బరువ్ 
తగగుడానికి ప్రయతినెసు్తననె మహిళలు ఈ 
సందేశాల దా్వరా  వారి ఉతపుతు్తలను 
కోసం చికు్కకుపోయి నకిలీ ఉతపుతు్తలకు 
డబుబు చెల్లైసా్తరు.

ఖరీదైన ఆభరణాలు: 
సైబర్ నేరసు్తలు కొనినె ఆన్లైన్ నగల 
వెబె్సుట్లై స్పుఫ్ మరియు మహిళ 
కసటిమర్ లక్ష్ంగా నగల ఉతపుతు్తలు 
కోసం ఉత్్తజకరమైన డిస్కంట్ ఆఫరులై 
ఇసా్తరు. వారు నిరిదేషటి విలువతో ఆన్లైన్లై 
ఉతపుతు్తలను కొనుగోలు చేసా్తరు, కానీ 
తకు్కవ విలువ గల ఇతర ఉతపుతు్తలను 
పంపసా్తరు మరియు వారు తాము 
మోసపోయినట్లై   అసలు వెబె్సుట్్క 
ఫిరాయూదు చేసనప్పుడు వారు కొనుగోలు 
వారి వెబె్సుట్ దా్వరా జరగల్దని  
ఖండిసా్తరు. దీని వలన మీ డబుబు నషాటినికి 
దారి తీయవచ్చు.
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కంపూయూటర్ OS ను అపే్డట్ చేయండి:
మీ PC యాంటీవైరస్, యాంటీ సె్పువేర్, 

ఫైరా్వల్, నమముదగన 
సైట్లై మరియు భద్రతా 
సాథాయిలతో అనినె 
పాచెస్ మరియు వెబ్ 
బ్రౌజర్ భద్రతతో ససటిం 

అపే్డటడ్ తో సురక్షితం అయియూందని 
నిరాధారించ్కోండి.

నమముదగన సైటలై దా్వరా 
మాత్రమే షాపంగ్ చెయయూండి:
అటాకరులై నాయూయమైనదిగా 
కనిపంచే వెబె్సుట్లతో 
ట్రాప్ చేయడానికి ప్రయతినెసా్తరు, కాని 
అది నాయూయమైనదిగా ఉండదు. మీరు 
ముందుగా కొనుగోలు చేయాలనుకునే 
వెబ్ సైట్ గురించి పరిశోధన చేయాల్.  
కాబట్టి విక్రయదారుడి యొక్క టల్ఫోన్ 
నంబర్ యొక్క భౌతిక చిరునామాకు 
న్ట్ చేసుకోండి మరియు వెబె్సుట్ 
నమముదగన సైట్ అని నిరాధారించండి. 
వేర్్వరు వెబ్ సైట్ ల కోసం శోధంచండి 
మరియు ధరలు పోల్చు చూడండి. 
ప్రత్యూక వెబ్ సైట్ ల్దా వాయూపారుల ల్దా  
వినియోగదారుల యొక్క మీడియా 
సమీక్షలను తనిఖీ చేయండి.

వెబె్సుట్ యొక్క భద్రతా అంశాలను 
పరిశీల్ంచండి:
మీరు ఆన్లైన్లై ఏద్ ఒకదానిని కొనుగోలు 
చేసేందుకు సదధాంగా 
ఉంటే, ఆ సైట్ 
సురక్షితంగా HTTP 
ల్దా పాయూడాలైక్  బ్రౌజర్ 
అడ్రస్ బార్ లో ల్దా 
సేటిటస్ బార్ లో సురక్షితంగా ఉంద్ 

ల్ద్ తనిఖీ చేస, ఆ తరా్వత ఆరిథాక 
లావాదేవీలతో ముందుకు వెళ్ళండి.

మీ డిజిటల్ చెల్లైంప్లను ట్రాక్ చేయండి: 
వెంటనే మీరు మీ క్రెడిట్ కారు్డ 
సేటిటముంటలైను చెక్ చేస, మీరు 
చెల్లైసు్తననె చారీజీల గురించి 
తెలుసుకోవాల్. మరియు 
మీరు ఏవైనా మారుపులు 
కనుగంటే వెంటనే సంబంధత 
అధకారులకు రిపోర్టి చేయండి.

వెబ్ సైటలైలో కారు్డ వివరాలను ల్దా 
బాయూంక్ వివరాలను సేవ్ చేయవదుదే:  
షాపంగ్ వెబె్సుటలైలో డబిట్ 
ల్దా క్రెడిట్ కారు్డను నిల్వ 
చేయవదుదే. మీ ఆన్లైన్ 
షాపంగ్ పూర్తయాయూక అనినె 
వెబ్ బ్రౌజరు కుక్లను కిలైయర్ చేస, మీ 
PC ను టర్నె ఆఫ్  చేయండి. తరా్వత 
సాపుమరులై మరియు ఫిషరులై ఇంటర్నెట్్క 
కనక్టి చేయబడిన వయూవసథా కోసం చూస్్త 
సాపుమ్ ఇమెయిల్సు పంపడం మరియు 
మీ వయూకి్తగత సమాచారానినె సేకరించే 
హానికరమైన సాఫేటివేరునె ఇనాసు్టల్ 
చేయడానికి ప్రయతినెసా్తరు.

మీ కొనుగోళలై గురించి అడిగే ఇ మెయిల్ 
కు ఎప్పుడూ సపుందించవదుదే: 
“మీ చెల్లైంప్, కొనుగోలు మరియు ఉతపుతి్త 
కోసం ఖాతా వివరాలను నిరాధారించండి” 
వంట్ ఇమెయిల్సు జాగ్రత్త వహించండి. 
చటటిబదధామైన వాయూపారవేత్తలు అలాంట్ 
ఇమెయిలలైను ఎననెడూ పంపంచరు. మీరు 
అట్వంట్ ఇమెయిలలైను అందుకుంటే 
వెంటనే వాయూపారికి అదే సమాచారానినె 
తెల్యజేయండి.

తరచ్గా పాస్వర్డ్లను మారచుండి: 
చాలాకాలం పాట్ ఒకే పాస్వరు్డను 
ఉపయోగంచవదుదే, మీ ఇమెయిల్ ఐడి, 
బాయూంకు ఖాతా, క్రెడిట్-డబిట్ కారు్డ 
పాస్వరు్డ్ల తరచ్గా మారచుండి.

 వివిధ వెబె్సుటలైకు వివిధ పాస్వరు్డ్ల :
మీ ఒకే ఒక పాస్వరు్డనుహాయూకరులై క్రాక్ 
చేసనా, మీరు అనినెట్క్ ఒకేలాంట్ ల్దా 
ఇలాంట్ పాస్వరు్డను ఉపయోగసు్తంటే 
వారు ఇతర వాట్నీ క్రాక్ చేయవచ్చు. 
కాబట్టి అనినె వెబె్సుటలై కొరకు విభననెపాస్వర్్డ 
లను వాడండి. అయిత్ ఇది అనినె 
పాస్వర్డ్లను గురు్తంచ్కోవడానికి చాలా 
కిలైషటిమైనది, కానీ ఇది భద్రతా ల్యరునె 
పెంచ్తుంది.
సురక్షిత నట్వర్క్లను ఉపయోగంచండి:
ఎలలైప్పుడూ సురక్షితమైన ఇంటర్నెట్ 

కనక్షనునె ఉపయోగంచండి. పబిలైక్ 
Wi-Fi సాపుట్సు దా్వరా సైబర్ దాడులకు 
గురవ్తాయి.

డిస్కంట్లై / బహుమతులు అందించే 
ల్ంకులు పై కిలైక్ చేయవదుదే: 
ప్రముఖ ఇ కామర్సు వెబ్ సైటలై దా్వరా 
సైబర్ నేరసు్తలు గపపు డిస్కంటలైను కల్గ 
ఉననెసందేశాలను పంపసా్తరు. వాటాసుప్ 
గ్రూప్సు లలో ల్దా తెల్యని నంబర్సు లలో 
వచిచున ల్ంకలైపై కిలైక్ చేయడం కంటే ఆఫరలై 
కొరకు  ఒరిజినల్ వెబె్సుట్లై చెక్ చేయడం 
ఎలలైప్పుడూ ఉత్తమం.

ఆనలిైన్ షాప్ింగ్ లో ప్రమాదాలు
మీర ఆన్లిన్ షాప్ింగ్ 

మొదలుపెటేటో మ్ిందు కొనినె 
ప్రశనెలన్ తనిఖీ చేసుకోవడిం 

అవసరిం

బ్రాండ్ - ఇ కామర్సు సైట్ వాస్తవమేనా?

సెకూయూరిటీ - మీ క్రెడిట్ కారు్డ సురక్షితంగా ఉందా?

గోపయూత - మీ సమాచారం విక్రయించబడిందా?

షపపుంగ్ - మీకు కావలసన సమయంలో సరైన ఉతపుతి్తని పందుతునానెరా?

సురక్షిత ఆన్లిన్ షాప్ింగ్ కోసిం చిటాక్లు 
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ట్కానాలజీ మరియు ఇంటర్నాట్ మన జీవితాలలో ప్రధాన 
పాత్ర పోషస్తంది.  సైబర్ సేపాస్ లో మహిళలక్ తోట్వ్రి 
నుంచి బెదిరింపుల ప్రమాదం ఉంది. ఒక మహిళ ని 
బెదిరించడం, వేధించడం, అవమానపరచడం, ఇబబుంది 

పెటటిడం లేద్ ఇంటర్నాట్, ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ ట్కానాలజీలు లేద్ మొబైల్ ఫోనులు ఉపయోగంచి వ్రిని 
లక్ష్ంగా చేయడానినా “సైబర్ బెదిరింపు” అంటారు. సషల్ మీడియా ప్రొఫైళుళు ప్రజలక్ ఏదైన్ చిత్రాలను 
పోస్టి చేయడానిక్ సేవాచ్ఛని ఇసా్తయి. వ్రు తమ యొకకు చిత్రాలను పోస్టి చేసకోవచ్చు, వ్రి ఆసక్్తల 
గురించి లేద్ వ్రి జాడల గురించి సమాచారం ఇవవావచ్చు, ఇది ఒక వయూక్్త యొకకు జీవితంలోని కొనినా 
అంశాలను ఎగతాళి చేయటానిక్ సైబర్ నేరస్తడిక్ అవకాశం కలిపాస్తంది.
సైబర్ బెదిరింపు చాలా ప్రమాదకరమైనది, దిని వలన వివిధ రకాల ట్కానాలజీని ఉపయోగంచి ర్జులో 
ఏ గంటలో అయిన కావలసిన వ్రిని,  ఎవరినైన్ బహిరంగంగా ఇబబుందిక్ గురిచేసి వేదించే సామర్థష్ం 
ఇస్తంది. ఉద్: తక్ణ సందేశ వేదికలు, వివిధ సషల్ మీడియా పాలుటాఫ్రములు, ఇంటరాక్టివ్ గేమింగ్ వెబె్సెటులు 
మరియు ఇమెయిల్ వంట్వి అనేక మారా్లోలు సైబర్ బెదిరింపుల ద్డిని చేయవచ్చు.

సైబర్ వేధింపు
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ఇతరులకు ఒక ప్ైవేట్ IM కమ్యూనికేషన్ 
ను ఫారా్వర్్డ చేయడం
ఒక మహిళ పేరుకు సమానమైన 
స్్కరిన్ పేరును మరొక మహిళల 
సృషటించవచ్చు. పేరుకు అదనప్ “i” 
ల్దా ఒక “e” తకు్కవ ఉండవచ్చు. 
వేరొక యూజర్ గా ప్రవరి్తసు్తననెప్పుడు 
ఇతర వినియోగదారులకు అనవసర 
విషయాలను చెపపుడానికి వారు ఈ 
పేరును ఉపయోగంచవచ్చు. 
సైబర్ నేరసు్తలు వారి వయూకి్తగత 
సంభాషణను వాయూప్త చేయడానికి పైన 
ఉననె వయూకి్తగత సమాచారానినె ఇతరులకు 
పంపవచ్చు

ఇంటర్నట్ చాట్ గద్లోలోని 
వినియోగదారుల అనుమతి 
లేకండా మీ విషయాలు లేదా 
ఇతరుల ప్రైవేట్ కమ్యానికేషనలోను 
ఫార్వర్్డ చేయకూడద్.లేదా షేర్ 
చేయకూడద్

వదంతులను వాయూపంపజేసే ప్రతిరూపణ
వదంతులను వాయూప్త చేయడానికి ల్దా 
ఒక మహిళలను ద్బబు తీయడానికి 
గాసప్ మెయిలులై ల్దా రహసయూ 
మెయిలులై పంపవచ్చు. బాధతుడికి 
వయూతిర్కంగా దాడిని ఆహా్వనిస్్త, ఒక 
ర్చచుగటేటి సందేశానినె పోస్టి చేయడము 
వలన,  దే్వషపూరిత బృందం యొక్క, 
బాధతుడి పేరు, చిరునామా మరియు 
టల్ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వడం దా్వరా వారిని 
ర్చచుకొడతారు. దిని వలన వారి పని 

సులభంగా అవ్తుంది.
దే్వషపూరిత మెయిలులో ఎప్పుడూ 
వాయాప్ంచవద్దు; ఇ-మెయిల్ 
లేదా మొబైలు్న ఉపయోగించి,  
వేరే వయాకితుగా నటిస్తు వంచనగా 
వదంతులు లేదా పుకారులో 
చేయవద్దు.

ఇబబుందికరమైన ఫోట్లు ల్దా 
వీడియోను పోస్టి చేయడం
బాత్ం ల్దా డ్ససుంగ్ గదిలో ఉననె 
మహిళల చిత్రానినె ల్దా వీడియోను 
ఆన్లైన్లై పోస్టి చేయవదుదే ల్దా సెల్ 
ఫోనలైలో ఇతరులకు పంపవదుదే.

సరైన మార్గదర్శకాలను లేకండా 
ఎవరిదైనా లేదా సీ్వయ చిత్రాలు / 
వీడియోలు పోస్టో చేయవద్దు.

వెబ్ సైట్లై ల్దా బాలైగులను 
ఉపయోగంచడం దా్వరా
మహిళలు కొనినెసారులై వెబ్ సైట్లై 
ల్దా బాలైగలైను సృషటించి, మరొక స్త్రీని 
అవమానించడము ల్దా అపాయం 
కల్గసా్తరు. వారు వేర్ స్త్రీలను ల్దా 
బృందానినె అవమానించేందుకు 
ప్రత్యూకంగా పేజీలను సృషటిసా్తరు.

ఇతరులను అవమానపరచడం 
అనేది మంచి మరాయాద/పదదుతి 
కాద్. దీని్న ఎప్పుడూ చేయవద్దు.

సెల్ ఫోనలై దా్వరా అవమానకరమైన 
సందేశాలను పంపచవదుదే

బాధతుల సెల్ ఫోన్ ల్దా ఇతర మొబైల్ 
ఫోనలైకు దే్వషపూరిత సందేశాలకు 
సంబంధంచి వేలాది టక్సు్ట-సందేశాలను 
పంప్తూ, బాధతులపై మహిళలు గాయూంగ్ 
గా ఏరపుడి టక్సు్ట యుదాధాలు ల్దా టక్సు్ట 
దాడులు చేసా్తరు.

సెల్ ఫోన్ దా్వరా ప్లలోవాడికి 
లేదా యుకతు వయస్స్ గల 
వారికి అవమానపరిచే విధంగా 
సందేశాలు పంపకండి. 
దిని వలన మీ రు నేరంలోకి  
నెటిటోవేయాబడతారు మరియు 
కటుంబం డబు్ వృధా 
అవుతుంది.

ఇ-మెయిల్ ల్దా మొబైల్ దా్వరా ఒకరికి 
హాని కల్గంచే బెదిరింప్ ఇ-మెయిలులై 
మరియు చిత్రాలు పంపడం
నేరసుథాలు చాలా మహిళలకు దే్వషపూరిత 
ల్దా బెదిరింప్ సందేశాలను పంప్తారు. 
నిజ జీవితంలో తెల్యకపోయినా ల్దా 
గంభీరంగా ఉనానెరని గ్రహించకుండా, 
నిరలైక్ష్ంగా మరియు భయపెటేటి 
సందేశాలను పంప బాధపెడతారు. 

ఇంటర్నట్ లేదా మొబైల్ 
కమ్యానికేషనలో దా్వరా ప్లలోవాడికి 
లేదా యుకతు వయస్స్ గల 
వారికి అవమానపరిచే విధంగా 
సందేశాలు పంపడమ వలన 
అతడి మరణానికి దారితీయచుచి.

సైబర్ బెదిరింపు వివిధ మారాగాలలో జరగవచు్చ

సైబర్ బెదిరింపు యొకక్ ప్రభావిం
సైబర్ బెదిరింప్ వివిధ మారాగులోలై ఏ వయూకి్త మీదనైనా ప్రధాన ప్రభావానినె కల్గ ఉంట్ంది. కొనినె క్రింద ఇవ్వబడా్డయి.
 y భావ్దే్వగ బాధ: కోపం, నిరాశ, ఇబబుంది, బాధపడటం, భయం, నిరాశ.
 y పాఠశాల పని ల్దా ఉద్యూగ పనితీరుతో జోకయూం
 y ఉద్యూగాలను వదిల్యండి, పాఠశాలలను వదిల్వేయడం ల్దా మారచుడం
 y అపరాధము మరియు హింస
 y పద దురి్వనియోగం
 y పాఠశాల మైదానం లో ఆయుధాలు కల్గ ఉండడము.
 y ఆతముహతయూ
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బ్రాడ్ బయుిండ్ ఇింటర్నెట్
సెక్యురటీబ్డ్ బాయూండ్ అధిక వేగం నటవార్కు కనక్న్ ను సూచిస్తంది. 

సాంప్రద్య ఇంటర్నాట్ సేవలు “డయల్-ఆన్-డిమాండ్” మోడ్లు 
పందుపరచబడతాయి, అయిత్ బ్డ్ బాయూండ్ ఇంటర్నాట్ అనేది “ఎలలుపుపాడూ-ఆన్”
కనక్న్ లో ఉంటుంది, అందువలన భద్రత ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన జాఞానం లేక్ండా, 
కంప్యూటర్ రాజీపడవచ్చు మరియు బ్డ్ బాయూండ్ ఇంటర్నాటునా విస్తృతంగా ఉపయోగంచడం వలన ఇది ఇతర 
కంప్యూటరులోలు అంతరాయం కలిగంచే కారయూకలాపాలను క్డా ఉపయోగంచ్కోవటానిక్ ఒక లాంచింగ్ 
పాయూడ్ గా క్డా ఉపయోగంచబడుతుంది, ప్రతి పౌరుడు సరక్త ఉపయోగం కోసం బ్డ్ బాయూండ్ ఇంటర్నాటునా 
సరక్తంగా కానిఫ్గర్ చేయడం చాలా ముఖయూం.

బ్రాడ్ బయుిండ్ సెక్యురటీ బెదిరింపులు:

బ్రాడ్ బాయూండ్ ఇంటర్నెట్ కనక్షన్ “ఎలలైప్పుడూ ఆన్” గా ఉండడం వలన ఇది ఉదేదేశపూర్వక దురి్వనియోగానికి దారితీసు్తంది
 y ట్రోజనులై మరియు బాయూక్ డోర్సు
 y సేవ యొక్క నిరాకరణ
 y మరొక దాడికి మధయూవరి్త
 y దాచిన ఫైల్ పడిగంప్లు
 y కలైయింటలై చాట్
 y పాయూకెట్ సనెఫింగ్
 y డిఫాల్టి కాని్ఫగర్షన్సు అనేవి చాలా హాని కల్గసా్తయి
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 y తయారీదారుచే సఫారసు 
చేయబడిన చటటిబదదేమైన వెబె్సుటలై 
నుండి ఎలలైప్పుడూ బ్రాడ్ బాయూండ్ 
డ్రైవరలైను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.

 y ర్గుయూలర్ గా ఫర్మువేర్ (డ్రైవర్ కోడ్) 
ను అపే్డట్ / అప్రేగురిడ్ చేయండి

 y ఎలలైప్పుడూ మోడమ్ తో పాట్ 
తయారీదారు చే సరఫరా 
చేయబడిన పవర్ అడాపటిర్ ను 
ఉపయోగంచండి.

 y టరిమునల్ ఎడాపటిర్  మోడమ్ 
విషయంలో బ్రాడ్ బాయూండ్ 
లైనలై కోసం ఫిలటిర్ ఎనేబుల్ 
చేయబడిందని నిరాధారించ్కోండి. 
ట్రానిసుమిషన్ చేసే సమయంలో 
ఫిలటిర్ అనవసరమైన శబదేం ఉతపుతి్త 
చేయబడుతుంది .

 y డిఫాల్టి అడిమునిసే్రేటర్ యొక్క 
(పాస్వరు్డ్ల మరియు యూజర్ 
పేరులై) మారచుండి: పరికరాలకు 
మాత్రమే అనుమతిని 
అనుమతించడానికి, బ్రాడ్ 
బాయూండ్ రౌటర్ మోడమ్ యొక్క 
డిఫాల్టి అడిమునిసే్రేటరినె ల్దా 
అడిమున్ పాస్వరు్డను మారచుడానికి, 
ఈ వివరాలు తయారీదారుచే 
ఇవ్వబడిన అనినెమోడమలైకు 
కామన్ మరియు ఎవ్వరైనా దీనిని 
దురి్వనియోగం చేయవచ్.

 y పరికరాలకు సాటిట్క్ IP అడ్రస్ 
లను అపపుగంచ్ము: గృహ 
వినియోగదారులోలై ఎకు్కవమంది 
డైనమక్ IP చిరునామాలను 
కేటాయిసా్తరు,DHCP వంట్ 
టకానెలజీ ని సెటప్ చేయడం చాలా 
త్ల్క. ఇది DHCP పూల్ నుండి 
చెలులైబాట్ అయేయూ చిరునామాను 
సులభంగా పందవచ్చు మరియు 
దాడికి కూడా సహాయపడుతుంది. 
అందువలన రౌటర్ ల్దా 
యాకెసుస్ పాయింట్ లో DHCP 
ఆప్షన్ ని ఆపవేయండి మరియు 

సథార IP చిరునామా పరిధని 
ఉపయోగంచండి.

 y MAC చిరునామా ఫిలటిర్ 
ప్రారంభంచ్: ప్రతి పరికరం ఒక 
ప్రత్యూక MAC    చిరునామాతో 
అందించబడుతుంది. బ్రాడ్ 
బాయూండ్ యాకెసుస్ పాయింట్లై 
మరియు రౌటర్ మరియు యాకెసుస్ 
కోసం గృహ పరికరాల యొక్క 
MAC చిరునామాను మళ్తం 
చేయడానికి వినియోగదారు కోసం 
ఒక ఎంపకను అందించండి. ఇది 
ఆ పరికరాల నుండి మాత్రమే 
కనక్షనలైను అనుమతించడానికి 
వీలు కల్పుసు్తంది.

 y వైర్లైస్ సెకూయూరిటీని ఎనేబుల్ 
చేయడం: మోడమ్ రౌటర్సు 
వైర్లైస్ భద్రతకు మదదేతును 
ఇసు్తంది. యూజర్ ఏదైనా ఒక 
ప్రోట్కాల్ మరియు ఒక రక్షణ 
క్ ని ఎంచ్కోవచ్చు. అదే వైర్లైస్ 
సెకూయూరిటీ ప్రోట్కాల్ మరియు 
రక్షణ క్ ని కంపూయూటరోలై ఎనేబుల్ 
చెయాయూల్.

 y (అనుకూలమైన) WPA / WEP 
ఎన్్కరిప్షన్ ను ఆన్ చెయండి: అనినె 
Wi-Fi ఎనేబుల్ మోడంలు / రౌటర్ 
కొనినె రకాల ఎన్్కరిప్షన్ టకానెలజీకి 
మదదేతునిసా్తయి. వాట్ని  ఎనేబుల్ 
చేయాల్.

 y డిఫాల్టి SSID (సరీ్వస్ సెట్ 
ఐడంట్ఫైయర్) ను మారచుండి: 
అనినె యాకెసుస్ పాయింట్లై 
మరియు రౌటరులై SSID అని 
పలువబడే నట్వర్్క పేరును 
ఉపయోగసా్తయి. తయారీదారు 
సాధారణంగా అదే SSID 
సమతితో  తమ ఉతపుతు్తలను 
షపపుంగ్ చేసా్తరు. ఇది నట్వర్్క / 
కంపూయూటరోలైకి ప్రవేశించడానికి 
దాడిచేసేవారిని దురి్వనియోగం 
చేయగలదు, వైర్లైస్ భద్రతను 

కాని్ఫగర్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్టి SSID 
ని మారచుడం అవసరం.

 y బ్రాడ్ బాయూండ్ ఇంటర్నెట్ భద్రతా 
బెదిరింప్ల నుండి కంపూయూటర్ 
/ లాయూపాటిప్నె రక్షించడానికి 
సమరథావంతమైన ముగంప్ 
పాయింట్ భద్రతా పరిషా్కరం 
(వయూతిర్క వైరస్, యాంటీ సె్పువేర్, 
డసా్క్టప్ ఫైరా్వల్ మొదలైనవి) ను 
ఉపయోగంచండి.

 y మోడమ్ రౌటర్ మరియు 
కంపూయూటరోలై ఫైరా్వలునె 
ప్రారంభంచండి: బ్రాడ్ బాయూండ్ 
మోడమ్ రౌటరలైలో అంతరినెరిముత 
ఫైరా్వల్ ఫీచర్ ఉంది, కానీ ఈ 
ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చెయాయూల్. 
బ్రాడ్ బాయూండ్ మోడమ్ కు 
అనుసంధానించబడిన కంపూయూటర్ 
కూడా డసా్క్టప్ ఫైరా్వలో్త 
రక్షించాల్సున అవసరం ఉంది.

 y ఉపయోగంచల్ని సమయం లో 
పడిగంచిన వయూవధ మోడములను 
నిల్పవేయాల్: నట్వరు్కను 
మ్సవేయడం అనధకారికమైన 
బయట్వారికి నట్ వర్్క లోకి 
విడదీయకుండా నిరోధసు్తంది. 
చాలా తరచ్గా పరికరాలను 
ఆన్ ల్దా ఆఫ్ చేయడం కషటిం 
కనుక, ప్రయాణ సమయంలో ల్దా 
పడిగంచిన ఆఫె్లైన్ వయూవధలో ఇది 
పరిగణించబడుతుంది.

 y USB బ్రాడ్ బాయూండ్ మోడమ్ 
విషయంలో వాడుక తరా్వత 
పరికరానినె డిస్కనక్టి చేస 
తొలగంచండి.

 y  బ్రాడ్ బాయూండ్ ఇంటర్నెట్ 
బాయూండి్వడ్్త వినియోగ పరయూవేక్షణ 
ఉపకరణానినె ఇనాసు్టల్ చేయండి.

 y రిమోట్ అడిమునిసే్రేషన్ కొరకు 
SSH (సురక్షిత ఛానల్) ను 
ప్రారంభంచండి

బ్రాడ్ బయుిండ్ ఇింటర్నెట్ యాక్స్స్ కోసిం గైడెలిైన్స్:

73Toll Free No. 1800 425 6235



సైబర్  స్టోకింగ్ 
పై భద్రతా చరయులు

సైబర్ సాటిక్ంగ్ అంటే సాంకేతిక పరిజాఞాన్నినా ఉపయోగంచడం ద్వారా మర్క వయూక్్తని పదేపదే వేధించడం. 
ఇది ఇ-మెయిల్ వంట్ ఎలకా్రానిక్ మీడియాను కలిగ ఉంటుంది, ఒక వయూక్్తని లేద్ వయూక్్తల సమూహ్నినా 
వేధించడానిక్ ప్రమాదకర విషయాలను పంపడం జరుగుతుంది. ఇందులో బెదిరింపులు, పరువ్ నషటిం, 
గురి్తంపు దంగతనం, సెక్సె కోసం విననాపం, తపుపాడు ఆర్పణలు మొదలైనవి ఉంటాయి. సైబర్ సాటికర్ 
బాధితుడు సపరిచితుడు లేద్ ప్రి్త అపరిచితుడు కావచ్చు మరియు ఇది నేరప్రిత నేరం.

ఈ రోజులోలై సైబర్ సాటికింగ్ అనేది మహిళకు  ఒక పెదదే ప్రమాదకర అంశంగా మారింది. ఇది ప్రమాదకరంగా మారుతుంది 
మరియు శారీరక వేధంప్లుగా అభవృదిధా చెందుతుంది. సైబర్ సాటికింగ్ కు రిపోర్టి చేయడానికి వేచి ఉండకండి. ఇక సైబర్ సాటికింగ్ 
కొనసాగుతుంది, మీరు భావ్దే్వగంగా,మానసకంగా ల్దా శారీరకంగా మరింత సమసయూను ఎదురొ్కంటారు.

వాస్తవం ఏమటంటే సైబర్ సాటికింగ్ లో శారీరక సంబంధాలు ఉండవ్ అంటే “నిజజీవితం”  లో కొటటిడం కంటే ఇది తకు్కవ 
ప్రమాదకరమని కాదు. అనుభవజుఞాడైన ఇంటర్నెట్ వినియోగదారు (సైబర్ సాటికర్) మీ ఫోన్ నంబర్ ల్దా మీ సేనెహితులు, బంధువ్లు, 
మీ పని సథాలం మొదలైన మీ వయూకి్తగత సమాచారానినె కనుగనడం  కషటిం కాదు.

 y మీ క్రి్తని ల్దా పరువ్ను మీ 
సేనెహితులు / కుట్ంబం / 
సహోద్యూగులతో సంబంధాలకు 
హాని కల్గంచడానికి వారు మీ 
ఆన్ లైన్ గురి్తంప్ తో నట్ంచవచ్చు.

 y వారు మీ సోషల్ మీడియా 
ఖాతాను యాకెసుస్ చేయవచ్చు 
మరియు మీ ఆన్ లైన్ 
కారయూకలాపాలు, మీ వయూకి్తగత 
సమాచారానినె తెలుసుకోవచ్చు 

మరియు మీ పాస్ వర్్డ ను కూడా 
మారచువచ్చు.

 y వారు GPS ల్దా కొనినె సె్పువేర్ లను 
ఉపయోగంచి మీ సాథానానినె ట్రాక్ 
చేయవచ్చు. 

 y సోషల్ మీడియాలో మీ పోస్టి / 
ఫోట్లపై వాయూఖాయూనించేటప్పుడు 
వారు దురి్వనియోగ భాషను 
ఉపయోగంచవచ్చు. 

 y వారు మీ కుట్ంబం / సేనెహితులు 

/ సహోద్యూగులతో సంభాషంచడం 
దా్వరా మీ వయూకి్తగత మరియు 
సునినెతమైన సమాచారానినె 
సేకరించడానికి ప్రయతినెంచవచ్చు. 

 y మీ వయూకి్తగత ఫోట్లు, వీడియోలు 
మొదలైనవి పంచ్కోవడానికి 
వారు మమముల్నె బాలైక్ మెయిల్ 
చేయవచ్చు, ఇది మీకు చాలా 
ఇబబుందికరంగా ఉంట్ంది.

సైబర్ స్టోకర్ మహిళలక్ ఎలాింటి హ్నిని కలిగించవచు్చ?
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Report abuse like spam, harassment, stalking etc., 
to the concerned authorities

 y ఏదైనా సోషల్ మీడియాను 
ఉపయోగసు్తననెప్పుడు మీ 
కుట్ంబం మరియు తెల్సన 
సేనెహితులలో ప్రైవసీ సెట్టింగ్ ను 
పరిమతం చేయడం మంచిది.

 y ఏదైనా సేనెహితుల అభయూరథానను 
అంగీకరించే ముందు సోషల్ 
మీడియాలో వయూకి్త యొక్క 
ప్రామాణికతను ఎలలైప్పుడూ తనిఖీ 
చేయండి.

 y మీరు మీ పరికరానినె 
ఉపయోగంచకపోత్ మీ GPS ను 
ఎలలైప్పుడూ ఆపవేయండి, కాబట్టి 

సాటికర్ మీ సాథానానినె కనుగనల్రు.
 y మీ ఆనలైైన్ సేనెహితుడు ఫొట్లలో 

కోసం మీ వయూకి్తగత సమాచారం 
ల్దా డిమాండ్ చేసే్త ఫొట్లను/
వీడియోలను వారితో ఎప్పుడూ 
పంచ్కోకండి.

 y మీ ఆన్ లైన్ సేనెహితులు 
మీ ఫోట్లపై ల్దా ఏదైనా 
కారయూకలాపాలపై ఏమ 
వాయూఖాయూనిసు్తనానెరో ఎలలైప్పుడూ 
అప్రమత్తంగా ఉండండి, వాయూఖయూలు 
అనామకమని మీకు అనిపసే్త 
వెంటనే వాట్ని బాలైక్ చేయండి.

 y మీ సోషల్ మీడియా సేనెహితుడు 
ఎవరైనా మీతో తప్పుగా 
ప్రవరి్తసే్త ల్దా కొనినె అనామక 
కారాయూచరణలు చేసే్త వాట్ని 
సోషల్ మీడియా సెట్టింగ్ దా్వరా 
రిపోర్టి చేయయూడం ల్దా వారిని 
బాలైక్ చెయయూడం, ఆ తరా్వత కూడా 
వారు మమముల్నె అనుసరించడానికి 
ప్రయతినెసే్త పోలీసులతో వారి 
గురించి ఫిరాయూదు చేయడానికి 
ఆలసయూం చేయవదుదే.

మీకు కొనినె అనామక కారయూకలాపాలు అనిపంచినప్పుడు –
 y ఎవరైనా  ఒక రోజు లో ల్దా వారంలో ఎకు్కవ సమయానినె మీ ప్రొఫైల్ ను సందరి్శసే్త
 y మీ పోస్టి ల్దా ఫోట్లపై ఎవరైనా చెడుగా వాయూఖాయూనిసె్త ల్దా అసభయూకరమైన పదాలను వాడిత్.
 y సోషల్ మీడియాలో మీ వయూకి్తగత మరియు సునినెతమైన సమాచారం గురించి ఎవరైనా అడిగత్
 y మీ యొక్క ఫోట్లు మరియు వీడియోలను ఎవరైనా అడిగత్

సైబర్ సాటికింగ్ ను ఓడించడం కషటిం, ఎందుకంటే సాటికర్ మరొక రాష్టంలో ఉండవచ్చు ల్దా బాధతుడి నుండి మ్డు కూయూబికల్సు 
దూరంలో కూరోచువచ్చు. ఇంటర్నెట్ యొక్క అనామక ప్రపంచంలో, ఒక సాటికర్ యొక్క గురి్తంప్ను ధృవీకరించడం, అర్సుటికు 
అవసరమైన సాక్షయూలను సేకరించి, ఆపై సైబర్ సాటికర్ ను భౌతిక సాథానానికి గురి్తంచడం చాలా కషటిం, కాబట్టి సురక్షితంగా ఉండటానికి 
మరియు ఆన్ లైన్ వనరులను ల్కుండా భద్రతా సమసయూలను విసమురించకుండా చాలా సమరథావంతంగా ఉపయోగంచడం ఎలలైప్పుడూ 
మంచిది.

మీక ఈ రకమైన 
కారయాకలాపాలు గా 
అనిప్సేతు, విస్మరించవద్దు 
మరియు దానికి 
సంబంధంచి వెంటనే 
చరయాలు తీస్కోవాల్.

మీర సైబర్ స్టోకింగ్ బధతురాలని మీక్ ఎలా తెలుసు ?

సైబర్ స్టోకింగ్ న్ిండి సురక్షితింగా ఉిండటానిక మీర ఏమి చేయాలి: -

 y సోషల్ మీడియాలో ఆన్ లైన్ 
సేనెహితులను నమమువదుదే.

 y మీ వయూకి్తగత సమాచారం / ఫోట్లు 
/ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో 
పబిలైక్ గా భాగసా్వమయూం చేయవదుదే.

 y మీ కారయూకలాపాలను ఆన్ లైన్ లో 

పోస్టి చేసు్తననెప్పుడు మీ ల్కేషన్ ని 
షేర్ చేయవదుదే.

 y మీ ఆన్ లైన్ సేనెహితుల అనామక 
ప్రవర్తనను విసమురించవదుదే.

 y మీతో సైబర్ సాటికింగ్ ల్దా 
ఏదైనా అనామక కారయూకలాపాలు 

జరుగుతునానెయని మీకు అనిపసే్త 
ఫిరాయూదు చేయడానికి ఆలసయూం 
చేయవదుదే, ఎందుకంటే ఇది మీ 
తప్పు కాదు.

సైబర్ స్టోకింగ్ న్ిండి  సురక్షితింగా ఉిండటానిక  తప్పాించుకోడానిక మీర ఏమి చేయాలి ?

75Toll Free No. 1800 425 6235



డిజిటల్ లావ్దేవీలక్ చాలామంది 
మహిళలు కొత్తవ్రు గా 
ఉంటారు. భారతదేశంలో, ప్రతి 
వయూక్్తక్ విభిననామారా్లలో డిజిటల్ 

లావ్దేవీలను వ్డుకోవడం  చాలా అవసరం. 
డిజిటల్ చలిలుంపు అనేది చలిలుంపు యొకకు మార్ం, 
దీనిలో చలిలుంపుద్రు మరియు చలిలుంపుద్రుడు డబ్బు 

పంపడానిక్ మరియు సీవాకరించడానిక్ డిజిటల్ పద్ధతులను ఉపయోగసా్తరు. ఇది చలిలుంపులు చేయడానిక్ 
తక్ణ మరియు అనుక్లమైన మార్ం.
డిజిటల్ ఫైన్న్సె అనేది మహిళల చేతిలో మంచి పాత్ర పోషంచగల సామరా్థష్నినా కలిగ ఉంది. కానీ ఇది 
సవాయంచాలకంగా జరిగేది కాదు. ATM లు, విక్రయ ట్రి్మనల్సె, మరియు కారుడ్లు (ముందే లోడ్ చేయబడిన 
లేద్ డెబిట్) సహ్ అనేక రూపాలోలు డిజిటల్ ఆరి్ధక సేవలు అందించబడతాయి, ముఖయూంగా మహిళలక్ హ్మీ 
ఇచేచువి మొబైల్ ఫోనులు.

డిజటల్ ట్రానస్క్షన్స్
భద్రత మరయు రక్షణ

డిజిటల్ లావాదేవీల యొక్క వివిధ పదధాతులను ఉపయోగంచడంలో మహిళలతో ఇనా్వల్్వ అయి ఉననె సవాళలైను మనం 
ఎదురొ్కనానెము. మహిళలు ప్రతి సథాలంలో వారి క్రెడిట్ / డబిట్ కారు్డలను ఉపయోగసు్తనానెరు, కానీ చాలామంది ఆన్లైన్ చెల్లైంప్లు 
చేసే ముందు మరియు వారు ఏవిదమైనట్ వంట్ రహసయూ వివరాలను రహసయూంగా ఉంచాలనే దాని గురించి తెల్యదు. 
సాంకేతికప్రక్రియ తెల్యని మహిళలలో ఎకు్కవ భాగం ఇప్పుడు సాంకేతిక పరిజాఞానానినె ఉపయోగంచవలస వసు్తంది, దీనిని సైబర్ 
క్రిమనల్ దురి్వనియోగం చేసుకోవచ్చు.

భద్రత మరయు రక్షణ జాగ్రత్తలు
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 y డిజిటల్ పరిజాఞానం 
ల్ని వారు  సైబర్ 
నేరసు్తలు పంపే 
మెయిల్ దా్వరా 
నకిలీ బాయూంకింగ్ 
ఆప్సు ను డౌన్లైడ్ చేసుకోవచ్చు. 
వారు తరచూ చటటిబదదేమైన వెబె్సుటలై 
వలె కనిపంచేలా అక్షరాలలో 
కొంచెం కొంచెం మారుపులతో 
బాయూంకుల లోగోలతో మెయిల్ ను  
పంపసా్తరు. ల్ంకె్పు కిలైక్ చేయడం 
దా్వరా వారు అపలైకేషనునెఇనాసు్టల్ 
చేయవచ్చు. వారు ఈ అపలైకేషన్ 
దా్వరా లావాదేవీలు చేసా్తరు 
మరియు మీ బాయూంకింగ్ 

సమాచారం తప్పుడు చేతిలో 
ఉంట్ంది.

 y మహిళలు బ్రాండ్ ఉతపుతు్తల కోసం 
మంచి ఆఫరలైను అందించే ఒక 
ఆన్లైన్ సోటిర్ నుండి ఆప్సు ని డౌన్లైడ్ 
చేసుకునేందుకు వారికి ఆన్లైన్ 
మత్రులు సలహాలు ఇసు్తంటారు. 
ఈ ఆప్సు హానికరమైనవి కావచ్చు, 
ఒకసారి అది ఇనాసు్టల్ అయిన 
తరా్వత వారి అనుమతి ల్కుండా 
SMS ప్రామాణీకరణ పాస్వర్డ్లను 
దంగల్సు్తంది.

 y టక్సు్ట మెసేజ్ ఫ్రాడ్ (SMiShing) 
అనేది గురి్తంప్ దంగతనం 
ల్దా ఆరిధాక లాభం కోసం 

వయూకి్తగత మరియు భద్రతా 
సమాచారానినె పందడానికి 
ప్రయతనెంలో మోసగాళ్ళచే 
ఉపయోగంచే ఒక సాధారణ 
పదధాతి. మీ వయూకి్తగత వివరాలను 
మీకు అందించడంలోని 
మోసపూరితమైన ప్రయతనెంలో 
చటటిబదధామైన నంబరలై నుండి 
వచిచునట్లైగా 
మోసపూరితమైన 
వయూకు్తలు మహిళలకు 
టక్సు్ట   సందేశాల 
దా్వరా పంప మోసం 
చేసా్తరు.

 y సైబర్ నేరసుథాలు తరచూ మహిళల 
ఆధారాలను పందడానికి 
మహిళలను లక్ష్ంగా 
పెట్టికుంటారు. వారు ఈ 
సమాచారానినె ఒక నకిలీ ఫోన్ కాల్ 

(విషంగ్) దా్వరా  వారు 
వారి బాయూంకు నుండి 
మరియు మీ బాయూంకు 
ఖాతాను ఆధార్ కారు్డకే 
ల్ంక్ చేయమని 
అడుగుతారు, 
మీరు ఏమ 

ఆలోచించకుండానే సమాచారం 
ఇవ్వవచ్చు. మోసపూరిత కాల్సు 
యొక్క ఇతర రకాలోలై కసటిమర్ 
యొక్క ఖాతా ఎకు్కవ క్రెడిట్ 
చేయబడింది మరియు కసటిమర్ 
ఆ డబుబును మ్డవ పారీటి ఖాతాకు 
తిరిగ బదిలీ చేయాలని కొరతారు.

 y ఆనలైైన్ సైబర్ నేరసుథాలు మహిళా 
ఆన్ లైన్ వయూవసాథాపకులకు 
ఇమెయిల్ పంప్తారు, వారి 
ఉతపుతి్త యొక్క సరఫరాదారు 
వారి బాయూంక్ ఖాతా సంఖయూను 
మారాచురని మరియు భవిషయూతు్తలో 
చెల్లైంప్లనీనె క్రొత్త ఖాతాకు 
చెల్లైంచబడాల్, అని ఇది 
వాస్తవానికి నేరసుథాడికి చెందినది. 
ఈ ఇమెయిల్ నుండి: ఫీల్్డ, 
అందుచే ఈ 
ఇమెయిల్  
కంపెనీలోని 
ఒక మేనేజర్ 
/ డైర్కటిర్ / 
సీనియర్ 
సాటిఫ్ సభుయూడి 
నుండి కనిపసు్తంది. ‘ఓవరీసుస్ 
అకంట్ కు బాయూంకు బదిలీని 

పూరి్త చేయాలని’  ఇమెయిల్ 
రిసీవర్ ను అభయూరిథాసో్తంది మరియు 
ఇమెయిల్ మేనేజర్ ఖాతా నుండి 
పంపంచబడుతుననెది కానీ 
నిజమైన డబుబు నేరసుథాల ఖాతాలోకి 
వెళ్తుంది.

 y వారు ఆధారాలను పందటానికి 
హానికరమైన కోడ్ URL లను 
దంగల్ంచడం పాస్వరు్డను 
పంపంచడానికి ప్రయతినెసా్తరు.

 y చాలా మంది మహిళలు బహుళ 
ఖాతాల కోసం ఒకే ఆధారాలను 
ఉపయోగసా్తరు,  సైబర్ నేరసుథాలు 
మీ బాయూంకింగ్ సమాచారానినె 
సంపాదిసే్త ఇది మీ అనినె ఖాతాలను 
యాకెసుస్ చేయడానికి వారికి 
సహాయపడుతుంది.

ఆన్లిన్ బయుింకింగ్:

మొబైల్ బయుింకింగ్:

ఇ వాలెలిట్స్:
 y చాలా ఇ-వాలెట్లై 

అందుబాట్లో ఉననెందున, 
క్రొత్త వినియోగదారుడు 
నమముదగనదానినె ఎంచ్కోవడం 
కషటిం అవ్తుంది. వారు నకిలీ 
ఇ-వాలెలైట్సు ను ఎంచ్కోవడంతో 
అది ముగుసు్తంది. ఆన్ లైన్ 
షాపంగ్ మరియు మ్వీ ట్కె్కట్ 
లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు 

రాయితీ ప్రయోజనాలను 
పేరొ్కంటూ ఈ ఇ-వాలెట్ లను 
డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలని వారు 
వారి సేనెహితుల నుండి అభయూరథాన 
పందవచ్చు.

 y ఇ-వాలెట్ సేవలు కాయూబ్ బుకింగ్సు, 
ఫ్డ్ ఐటమ్సు, ట్రాన్సు పోర్టి / హోటల్ 
బుకింగ్సు వంట్ ఇతర సేవలతో 
అనుసంధానించబడి ఉంటాయి, 

చాలామంది మహిళలు రోజూ 
దీనిని  ఉపయోగసు్తనానెరు. వారు 
మ్డవ పక్ష విక్రేత ప్రమాదానికి 
గురవ్తారు. ఇ-వాలెట్ కి 
జతచేయబడిన ఈ సేవలను 
ఉపయోగంచడం దా్వరా వారి 
వయూకి్తగత సమాచారం మరియు 
బాయూంకింగ్ సమాచారానికి 
ప్రమాదం.
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 y పెదదే మరియు చిననె అక్షరాలు, 
సంఖయూలు మరియు గురు్తలు కల్గ 
ఉననె హార్్డ-ట్-గెస్ పాస్వరు్డను 
ఉపయోగంచండి

 y అనినె ఆన్ లైన్ ఖాతాలకు ఒకే 
యూజర్ పేరు మరియు 
పాస్ వర్్డ ను ఉపయోగంచవదుదే.

 y సాధయూమైనంత వరకు తరచ్గా 
పాస్వర్డ్లను మారుచుకోండి, కనీసం 
ప్రతి మ్డు నలలకు ఒకసారి.

 y మీ పాస్వర్డ్లను ల్దా 
వినియోగదారు గురి్తంప్ 
సమాచారానినె భాగసా్వమయూం 
చేయవదుదే.

 y మీరు మీ లావాదేవీని పూరి్త చేసన 
తరా్వత ఎలలైప్పుడూ బాయూంక్, క్రెడిట్ 
కార్్డ మరియు వాయూపారి సైటలై నుండి 
లాగ్ అవ్ట్ అవ్వండి.

 y వాయూపారి ల్దా బాయూంకింగ్ వెబె్సుటలై 
కోసం వినియోగదారు పేరలైను 
మరియు పాస్వర్డ్లను సోటిర్ 
చేయడానికి మీ కంపూయూటరునె 
అనుమతించవదుదే.

 y ఆన్లైన్లై సైటలై కోసం భద్రతా 
ప్రశనెలను అమరిచునప్పుడు, మీ 
వయూకి్తగత సమాచారంతో సంబంధం 
ల్ని తప్పుడు సమాచారం 
ఉపయోగంచండి, మరియు మీ 
సమాధానాలను ట్రాక్ చేసుకోండి.

 y సురక్షితమైన ఆన్లైన్ లావాదేవీలు 
“https: //” తో మొదలయేయూ వెబె్సుట్లై 
మాత్రమే ఏరపుడతాయి. వెబ్ 
చిరునామా ప్రారంభంలో “http” 
తరా్వత “S” ల్కుండా ఉంటే ఆ 
విక్రేతను నమమువదుదే.

 y ప్రతి ఇంటర్నెట్ కొనుగోలు 
మరియు లావాదేవీల రికారు్డలను 
ఉంచండి, మరియు వాట్ని నలసరి 
క్రెడిట్ కారు్డ మరియు బాయూంకు 
సేటిటముంటలైతో  పోలుచుకొండి. ఏదైనా 
వయూతాయూసాలు ఉంటే వెంటనే కారు్డ 
ఇచేచువారికి నివేదించండి.

 y మీ ప్రతి క్రెడిట్ కారు్డలు మోసం  
మరియు బాధయూత రక్షణగా ఏమ 
అందిసా్తయో తెలుసుకోండి. మీ 
మోస రక్షణ కవర్జ్ కోసం డాలర్ 
మొత్తం ఏంత పరిమతులు ఏమట్ 
తెలుసుకోండి.

 y బలమైన యాంటీ-వైరస్ మరియు 
ఫైరా్వల్ భద్రతా కారయూక్రమం యొక్క 
అతయూంత తాజా వెర్షనునె ఎలలైప్పుడూ 
ఉపయోగంచ్కోండి.

 y మీ ప్రోగ్రామ్ కు  క్రొత్త సా్కమ్ లు 
మరియు హాయూకర్ ట్రికలై గురించి 
తాజా సమాచారం ఉందని 
నిరాధారించడానికి, అందుబాట్లో 
ఉననెప్పుడు మీ యాంటీవైరస్ 
మరియు ఫైరా్వల్ కారయూక్రమాల 

నుండి అపే్డటలైను డౌన్ లోడ్ చేస, 
అపే్డట్ చేసుకోండి.

 y  మీ కంపూయూటరోలై క్రమం 
తపపుకుండా వైరస్ సా్కనలైను 
అమలు చేయండి.

 y ప్రకటన-నిరోధంచే సాఫ్టి వేర్ 
ప్రోగ్రామ్ మరియు సె్పువేర్ డిటక్షన్ 
ప్రోగ్రామ్ ను ఉపయోగంచండి. 
ఈ ప్రోగ్రామలైను నవీకరించండి 
మరియు వాట్తో సా్కనలైను 
తరచ్గా అమలు చేయండి. 

 y “ఒక-కిలైక్ ఆర్డర్ “ల్దా  “ఈజీ 
పే” చెల్లైంప్ ఎంపకలను 
ఉపయోగంచవదుదే. ఇది ఒక 
వాయూపారి సైట్లై వినియోగదారు 
పేరు మరియు పాస్వరు్డను నమోదు 
చేయడానికి కొనినె అదనప్ సెకనలై 
సమయం పడుతుంది, కాని 
ఆన్లైన్ క్రెడిట్ కారు్డ మోసం నుండి 
తిరిగ రావడానికి కొనినె నలలు 
పడుతుంది.

 y మీ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్ యొక్క 
అతయూంత నవీనమైన వెర్షన్ 
ను ఉపయోగంచండి. వారు 
వెబ్ దా్వరా పంపబడిన 
డేటాను పోలచుడానికి మరియు 
రక్షించడానికి ఇటీవల్ 
సాంకేతికతను ఉపయోగసా్తరు.

ఆధార్ ఆధారత చలిలిింపు

 y లావాదేవీల కోసం ప్రమాణీకరణ సైబర్ క్రిమనల్ చే హాయూక్ చేసనటలైయిత్ ఆధార్ ఆధారిత చెల్లైంప్ మీ 
బయోమెట్రిక్ గురి్తంప్ని ప్రమాదంలో ఉంచవచ్చు.

వివిధ డిజటల్ లావాదేవీ పద్ధతులన్ ఉపయోగసు్తననెపుపాడు వచే్చ ప్రమాదానినె నివారించడిం ఎలా
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About C-DAC
Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) is the premier R&D organization of the Ministry of Electronics and 

Information Technology (MeitY) for carrying out R&D in IT, Electronics and associated areas.  

C-DAC has today emerged as a premier R&D organization in IT&E (Information Technologies and Electronics) in the country 
working on strengthening national technological capabilities in the context of global developments in the field and responding 
to change in the market need in selected foundation areas.  In that process, C-DAC represents a unique facet working in 
close junction with MeitY to realize nation’s policy and pragmatic interventions and initiatives in Information Technology. As 
an institution for high-end Research and Development (R&D), C-DAC has been at the forefront of the Information Technology 
(IT) revolution, constantly building capacities in emerging/enabling technologies and innovating and leveraging its expertise, 
caliber, skill sets to develop and deploy IT products and solutions for different sectors of the economy, as per the mandate of 
its parent, the Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, 

Government of India and other stakeholders including funding agencies, collaborators, users and the market-place.

To Share Tips / Latest News, mail us to

isea@cdac.in
About ISEA

Looking at the growing importance for the Information Security, Ministry of Electronics & Information Technology has identified 
this as a critical area. Information Security Education and Awareness (ISEA) Project was formulated and launched by the Govt. 
of India. One of the activities under this programme is to spread Information Security Awareness among children, teachers, 
home users, IT and non-IT professionals throughout the country. C-DAC Hyderabad has been assigned the responsibility of 
executing this project by Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India. As part of this activity C-DAC, 
Hyderabad has been preparing Information Security Awareness material, coordinating with Participating Institutes (PI’s) in 

organizing the various Information Security Awareness events all over India.
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