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Գասպարյան Կարեն (  CISSP / CISA / CISM / CRISC / C|EH / C|HFI / CCIE / MCP / PMP / ITIL / COBIT5  )



• Տեխնոլոգիաները այնքան են զարգացել, որ արդեն դժվար է հասկանալ իրական և վիրտուալ կյանքի սահմանագիծը:



• Մենք չենք պատկերացնում մեր առօրյա կյանքը առանց սմարտֆոնների:



• Վիրտուալ աշխարհում նույնպես պետք է պահպանել հիգիենայի կանոնները ինչպես և իրական կյանքում:



• COVID-19 համաճարակի պատճառով անհամեմատ ավելացել են կիբեր-սպառնալիքների տեսակները և քանակը :



• Մշտապես թարմացրեք բոլոր տեսակի ծրագրային ապահովումները:



• Օգտագործեք բարդ գաղտնաբառեր:



• Օգտագործեք բազմագործոն վավերացում (2FA) :



• Մի օգտագործեք նույն գաղտնաբառը տարբեր ռեսուրսներում:



• Ընտրեք ոչ ստանդարտ անվտանգության հարցեր, Ձեր գաղտնաբառը վերականգնելու համար :



• Օգտագործեք գաղտնաբառերի կառավարիչ (Password Manager ) 



• Անպայաման օգտագործեք հակավիրուսային ծրագիր, վիրուսների շտեմարանի արդի թարմացումով:



• Մի օգտագործեք ադմինիստրատորի հաշիվը առօրյա կյանքում, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:



• Մի աշխատացրեք անծանոթ ֆայլեր, հատկապես .exe ընդլայնումով:



• Մի վստահեք Wi-Fi ցանցերին, հատկապես եթե նրանք բացե են և չեն պահանջում նույնականացում :



• Օգտագործեք VPN տվյալների անվտանգ փոխանցման համար:



• Փակեք կամ ծրագրային մակարդակում առգելափակեք ձեր համակարգչի վեբ տեսախցիկը և խոսափողը, եթե վերջիններս 
չեք օգտագործում:



•Ներմուծեք Ձեր անձնական տվյալները միայն HTTPS կայքերում:



• Ուշադիր եղեք, որ չդառնաք ֆիշինգի «զոհ»: 



• Եթե Ձեր հեռախոսը կորել է կամ այն գողացել են, անհապաղ բլոկավորեք SIM քարտը: 



• Օգտագործեք երկկողմանի գաղտնագրված ձայնային շփման լուծումներ: 



• Օգտագործեք երկկողմանի գաղտնագրված հաղորդագրություններ փոխանակելու համակարգեր: 



• Անջատեք Wi-Fi-ը, եթե չեք օգտագործում այն: 



• Անջատեք Ձեր հեռախոսի ձայնային օգնականին, եթե չեք օգտագործում այն: 



• Առեվտրի համար օգտագործեք առանձին բանկային քարտ:



• Ակտիվացրեք բանկում SMS ծանուցում ցանկացած գործարքի մասին կապված Ձեր հաշվեհամարի հետ:



• Եթե դուք օգտվում եք սոցիալական ցանցերից կամ էլ.փոստից ուրիշի համակարգչով, մի մոռացեք վերջում logout 
լինել:



• Եթե չեք ցանկանում թողնել հետքեր վեբ կայքեր դիտելուց հետո, ապա օգտագործեք ինկոգնիտո ռեժիմը: 



• Զգուշացեք ֆեյք օնլայն խանութներից : 



• Օգտագործեք տարբեր էլեկտրոնային հասցեներ (օրինակ: անձնական, աշխատանքային և ժամանցային ) : 



• Ջնջեք բոլոր կայքերից հին և չօգտագործվող հաշիվները:



• Ջնջեք որոնողական համակարգերում Ձեզ վերաբերվող անցանկալի ինդեկսավորված տեղեկությունը:



• Հեռու մնացեք կասկածելի թեստերից, որնք պահանջում են լռացնել անձնական տվյալներ:

Օրինակ.  Անցնելով այս թեստը դուք կիմանաք, թե ով եք եղել անցած կյանքում.



• Մի փորձեք ստանալ տեղեկություն Ձեր տվյալների անվտանգության կարգավիճակի վերաբերյալ 
կասկածելի կայքերում:



• Մուտք մի գործեք այլ կայքեր սոցիալական ցանցերի մուտքի տվյալների միջոցով:



• Մի տրամադրեք բջջային հավելվածներին ավել իրավասություններ:



• Մի օգտագործեք Getcontact հավելվածը :



• Հետ մի զանգեք արտասահմանյան կոդով սկսվող անծանոթ համարներին:



• Մի անտարբեր թողեք Ձեր բջջային հեռախոսը կամ նոթբուքը հասարակական վայրում:  



• Պաշտպանեք Ձեր բջջային հեռախոսը գաղտնաբառի միջոցով:



• Մի գրեք Ձեր PIN կոդը որևէ տեղում, հատկապես դրամապանակի մեջ:



• Մի օգտվեք բանկոմատից կասկածելի վայրում:



• Գործարք կատարելուց առաջ զննեք բանկոմատը:



• Պարբերաբար պահպանեք Ձեր տվյալները ֆիզիկիպես այլ սարքավորման կամ համակարգչի մեջ : 



• Համակարգիչը կամ հեռախոսը վերանորգման հանձնելուց առաջ համոզվեք որ Ձեզ համար կարևոր
տեղեկատվությունը հեռացված է: 



• Սիմ-քարտ փոխելիս համոզվեք, որ փոխկապակցված ծառայությունների և համակարգերի կարգաբերումներում
հեռախոսահամարը փոխարինել եք նորով:



• Ուշադրություն դարձրեք Ձեր Wi-Fi ռոութերների անվտանգության կարգաբերումներին :



• Մի մոռացեք ցանցային տեսախցիկների և ցանցային տեսագրիչի անվտանգության մասին: 



• Եվ մի փոքր սոցիալական կայքերի անվտանգության մասին … 



• Հնարավորինս փակ պահեք Ձեր անձնական տվյալները՝  կատարելով համապատասխան կարգաբերումները:



• Մի ավելացրեք անծանոթ և կասկածելի մարդկանց Ձեր ընկերների ցանկում:



• Զերծ պահեք Ձեր երեխաներին «Սինիյ կիտ», «Տիխիյ դոմ» և «F57» օնլայն խաղերից:



• Եղեք տեղեկացված կիբեր աշխարհի անցուդարձից:



• Երբեք մի վճարեք հաքերներին :





Ով տեղեկացված է՝ նա պաշտպանված է: 

Եղեք անվտանգ: 


