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സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുും സൈബർ ൈുരക്ഷയുും 

ഇൻറർനെറ്റ്, നെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർേ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ൈിസ്റ്റങ്ങൾ, എുംബഡഡ് 

ക്ക്രോൈൈറുകളുും കൺക്ക്െോളറുകളുും ഉൾനെെുന്ന വിവര രരിത്സ്ഥിത്ിയിനല ഒരു 

ആക്ക ോള നഡോനെയ്െോണ് സൈബർൈ്ക്കരൈ.് ഇത് ്ഇെ്റർനെറ്റ് ഇക്കേോൈിസ്റ്റവുെോയി 

ബന്ധിെിച്ചിരിേുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, സൈബർ കെന്നുകയറ്റങ്ങളുും 

ആ്കെണങ്ങളുും  ണയെോയി വർദ്ധിച്ചു. അത്ിെോൽ െിർണ്ണോയക വിവരങ്ങൾ 

ക്കകെുരോെുകൾ, ദുരുരക്കയോ ും, ൈോമ്പ്ത്തിക ചോരവൃത്തി എന്നിവയിൽ െിന്ന ്

ൈുംരക്ഷിേുന്നത്ിെ് സൈബർ ൈുരക്ഷ ആവശയെോണ്. 

വിവിധ ത്രും സൈബർ ഭീഷണികൾ  

 ഫിഷിിംഗ:് വഞ്ചെോരരെോയ ഇ-നെയിലുകളുും നവബ്സൈറ്റുകളുും വയക്തി ത് 

വിവരങ്ങൾ ക്കശഖരിേോൻ ഉരക്കയോ ിേുന്നു. 

 ക്ഷു്ദനവയർ: ഒനരോറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കേോ നൈർവറുകൾക്കേോ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്

വർേുകൾക്കേോ ക്കകെുരോെുകൾ വരുത്തുന്ന ക്ഷു്ദ ക്കൈോഫ്റ്റ്റന്വയറിനെ ഇത് ്

ൈൂചിെിേുന്നു. ransomware, spyware, virus, worms, Trojans ത്ുെങ്ങിയവയോണ ്വിവിധ 

ത്രത്തിലുള്ള ക്ഷു്ദനവയറുകൾ. 

 സേവന നിസഷധിം (DoS) ആ്കെണങ്ങൾ: ഒരു നെഷീൻ അനെങ്കിൽ നെറ്റവ്ർേ ്

അത്ിെന്റ ഉരക്കയോക്തോേൾേ ് ആക്ൈസ്സുനചയ്യോെോകോത്തത്ോേി െോറ്റുന്നത്ിെ ്

ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ്കെണും െെേുന്നു. ്െോഫ്റിക് നവള്ളനെോേും അനെങ്കിൽ 

ത്കർച്ചയിൽ കലോശിേുന്ന വിവരങ്ങൾ അയച്ചുനകോണ്്ട ഇത് ്ലക്ഷയെിെുന്നു. 

 മാൻ-ഇൻ-ദി-മിഡിൽ (MitM) ആ്കെണങ്ങൾ: ഇവ ഒളിഞ്ഞുക്കെോട്ട ആ്കെണങ്ങളോണ.് 

രണ്്ട-കക്ഷി ഇെരോെ ് െെേുന്ന ൈോഹചരയത്തിലോണ ് ഇത്് ൈുംഭവിേുന്നത്,് 

ആ്കെണകോരികൾ അത്ിൽ ൈവയും ഇെനരട്ടു. ്െോഫ്റിക് ത്െസ്സനെെുത്തുന്നത്ിലൂനെ, 

അവർ ഡോറ്റ ഫ്റിൽട്ടർ നചയ്യുകയുും ക്കെോഷ്ടിേുകയുും നചയ്യുന്നു. 

 േ്്രക്ചർഡ് ക്വറി ലാിംസഗവജ ് (എേക്്യുഎൽ) ഇഞ്ചക്ഷൻ: ഇത്് ഡോറ്റോക്കബൈിെന്റ 

ആശയവിെിെയത്തിെുള്ള ഒരു ക്ക്രോ് ോെിും  ് ഭോഷയോണ.് നവബ്സൈറ്റുകൾേുും 

ക്കൈവെങ്ങൾേുെോയി െിർണോയക ഡോറ്റ ൈുംഭരിേുന്ന നൈർവറുകളിൽ ആ്കെണും 

െെേുന്നു. ഒരു നൈർവറിൽ ൈോധോരണ നചയ്യോത്ത വിവരങ്ങൾ നവളിനെെുത്തോൻ 

ക്ഷു്ദ ക്കകോഡ് ഉരക്കയോ ിേുന്നു. 

 സ്ക്ാേ-്സേറ്റ ് േ്്ക്ിപ്്റ്റിിംഗ ് (XSS): ഇത് ് ഒരു SQL ഇൻജക്ഷൻ ആ്കെണത്തിെ ്

ൈെോെെോണ.് ഇത് ് നവബ്സൈറ്റിനെ ത്നന്ന ആ്കെിേുന്നിെ, രക്കക്ഷ ഒരു നവബ്

സൈറ്റിക്കലേ ്ക്ഷു്ദ ക്കകോഡ് കുത്തിവയ്േുന്നു. ഒരു ഉരക്കയോക്തോവ ്ഒരു നവബ്സൈറ്റ ്

ൈന്ദർശിേുക്കമ്പ്ോൾ, അത്് ഉരക്കയോക്തോവിനെ ക്കെരിട്ട ്രിന്തുെരുന്നു. 

 സോഷയൽ എഞ്ചിനീയറിിംഗ:് െെുഷയ ഇെനരെലുകളിലൂനെ ആ്കെണും 

െെത്തുന്നയോൾേ ്ത്്ന്ത്രധോെെോയ വിവരങ്ങൾ ലഭിേുും. 

 ഹാർഡവ്വയർ ആ്ക്മണങ്ങൾ: ക്ഷു്ദനവയർ അനെങ്കിൽ െറ്റ ്െുഴഞ്ഞുകയറുന്ന 

ആവശയങ്ങൾേോയി െിർമ്മ്ോണ ബോേ്ക്കഡോർ ൈൃഷ്ടിേനെക്കട്ടേോും. ബോേ്

ക്കഡോറുകൾ ക്കറഡിക്കയോ ്ഫ്റീകവൻൈി ഐഡെ്റിഫ്റിക്കേഷൻ (RFID) ചിെുകളിലുും 

നെമ്മ്റികളിലുും ഉൾക്കച്ചർത്തിരിേോും. 
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സൈബർ ആ്കെണത്തിെ ്രിന്നിനല ലക്ഷയങ്ങൾ: 

 സൈബർ സ്കും 

 സൈബർ ക്കെോഷണും 

 സൈബർ ചോരവൃത്തി 

 സൈബർ കെന്നുകയറ്റും 

ഇന്തയയിൽ സൈബർ ആ്കെണും: 

ഡോറ്റ: െോർന റ്റഡ് ആ്കെണങ്ങളിൽ ഇന്തയ രണ്ടോും സ്ഥോെത്തോനണന്ന് EY യുനെ 2018-19 

ക്കലോബൽ ഇൻഫ്റർക്കെഷൻ നൈകയൂരിറ്റി ൈർക്കവ ൈൂചിെിേുന്നു. ബോങ്കിും ,് 

നെലിക്കകോും, െോെുഫ്റോക്ചറിും ്, നഹൽത്തന്കയർ, റീനട്ടയിൽ, ൈർേോർ നവബ്

സൈറ്റുകൾ എന്നിവയോണ് ബോധിച്ച ക്കെഖലകളിൽ ചിലത്്. 

ഇന്ത്യൻ ക്മ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻേി വറേ്സപ്ാൺേ് രീിം (േിഇആർരി-ഇൻ) 

റിക്കെോർട്്ട ്രകോരും, സചെ, യുഎൈ്, റഷയ എന്നിവിെങ്ങളിൽ െിന്നുള്ള ഏറ്റവുും 

കൂെുത്ൽ സൈബർ ആ്കെണങ്ങൾ ഇന്തയൻ ഔക്കദയോ ിക നവബ്സൈറ്റുകളിൽ 

െിന്നോണ്. 

 

ൈെീരകോല ആ്കെണത്തിെ്നറ ചില ഉദോഹരണങ്ങൾ: 

 StrandHogg Malware: ഇന്തയൻ സൈബർ സ്കും ക്കകോർഡിക്കെഷൻ നൈെ്റർ എെോ 

ൈുംസ്ഥോെങ്ങൾേുും ക്കരോലീൈ ് വകുെുകൾേുും െുന്നറിയിെ ് അയച്ചു. ഒരു 

സെക്ക്കോക്കഫ്റോൺ ക്കകൾേോെുും SMS, കയോെറ, ക്കഫ്റോക്കട്ടോകൾ, െറ്റ ് ക്കലോ ിൻ 

ന്കഡൻഷയലുകൾ എന്നിവ ആക്ൈൈ ്നചയ്യോെുും അെുവദിേുന്ന ആൻക്ക്ഡോയിഡ് 

ഓെക്കററ്റിും  ്ൈിസ്റ്റനത്ത ഈ ആ്കെണും. 

 േ്സപ്വവയർ വപ്ഗാേേ്: ഇ്ൈോക്കയൽ സ്ഥോരെെോയ എൻഎൈ്ഒ ് ൂെ ്

വികൈിെിച്ച 'നര ോൈൈ'് എന്ന ൈസ്രനവയർ െൂൾ ഉരക്കയോ ിച്ച ്

െോധയെ്രവർത്തകനരയുും െെുഷയോവകോശ ്രവർത്തകനരയുും ചോരെണി നചയ്യോൻ 
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ക്കൈോഷയൽ െീഡിയ പ്ലോറ്്റക്കഫ്റോെോയ വോട്ടൈ്്ആെ ്ഉരക്കയോ ിച്ചു. 

 യൂണിയൻ ബാങ്ക ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ: 2016 ജൂസലയിൽ ഹോേർെോർ ജീവെേോർേ ്ഒരു 

ഫ്റിഷിും  ്ഇനെയിൽ അയച്ചു. അവർ ന്കഡൻഷയലുകൾ ആക്സൈ ്നചയ്യുകയുും ഫ്റണ്്ട 

്െോൻസ്ഫർ നചയ്യുകയുും നചയ്തു. ഇത്ിെ ് ബോങ്കിെ ് 171 െിലയൺ ക്കഡോളർ ചിലവോയി. 

എന്നിരുന്നോലുും, അത്് ത്ിരിനക ലഭിച്ചു. 

 Wannacry Ransomware attack: 2017 നെയ് െോൈത്തിൽ, ക്കെോചെ്ദവയും ആവശയനെട്ട ്

ഇന്തയയിനല രല കമ്പ്യൂട്ടറുകളുും ഹോേർെോർ ക്കലോേ്ഡൗൺ നചയ്തു. ആ്ന്ധോ്രക്കദശ ്

ക്കരോലീൈിെന്റയുും രശ്ചിെ ബും ോളിനല ക്കസ്റ്ററ്റ ് യൂട്ടിലിറ്റിയുനെയുും ഓെക്കററ്റിും  ്

ൈിസ്റ്റനത്ത ക്കരോലുും ബോധിച്ചു. 

 Petya Ransomware ആ്ക്മണിം: 2017 ജൂണിലോണ ്ഇത് ്ൈുംഭവിച്ചത്.് ഇനത്ോരു ആക്ക ോള 

ransomware ആ്കെണെോയിരുന്നു. െുുംസബ നജഎൻരിെിയിനല കനണ്ടയ്െർ ഹോൻഡ്

ലറോയ എരി ക്കെോളർ എന്ന ഡോെിഷ ്സ്ഥോരെനത്ത ഇത് ്ബോധിച്ചു. 

 Gravity RAT (റിസമാട്ട ്ആക്േ്േ് സ്രാജൻ) എന്ന ക്ഷു്ദനവയർ ആ്കെണും 2017-ൽ ഒരു 

ഇനെയിൽ അറ്റോച്ചന്െെറ്ിലൂനെ വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിക്കലേ ്െുഴഞ്ഞുകയറുന്നത്ോയി 

CERT-In കനണ്ടത്തി. 

 Mirai, Reaper, Saposhi ത്ുെങ്ങിയ െറ്റ ്ക്ഷു്ദനവയർ ആ്കെണങ്ങൾ. 

സൈബർ ൈുരക്ഷോ ചട്ടേൂെ്: 

ദൃശയരരത്, വിശകലെും, ൈുംക്കയോജെും എന്നിവയിലൂനെ ഉരക്കയോക്തോവിെ്നറയുും 

ആസ്തികളുനെയുും ഇെരോെുകളുനെയുും ൈുംരക്ഷണത്തിെോയി. ഭരണ ഘെെ 

ഇെിെറയുന്നത്ോയിരിേോും: 

 ഐഡന്റിഫിസേഷനുിം ഓതസറസേഷനുിം: ൈവകോരയത്, ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ 

നവളിനെെുത്തൽ, അജ്ഞോത് രിന്തുണ. 

 ഡാറ്റ േുരക്ഷ: ഡോറ്റ രരെോധികോരും, ഡോറ്റ ്രോക്കദശികവൽേരണും, രരസ്പര 

്രവർത്തെക്ഷെത്, ൈുരക്ഷിത് ആശയവിെിെയും. 

 ഭീഷണി മാസനജ്വമന്റ്: ന്രോസഫ്റലിും ,് ൈുംരക്ഷണും, കനണ്ടത്തൽ, ്രത്ികരണും 

എന്നിവയിലൂനെ. 

 ബിൽഡിിംഗ ് വറേിലിയൻേ:് ഡോറ്റോ ക്കലോയിലുും ആളുകനള ക്കക്ന്ദീകൃത്െോയ 

ൈുരക്ഷയിലുും ഉെെീളും അരകെൈോധയത് അെിസ്ഥോെെോേിയുള്ള ത്ീരുെോെും. 

ഇന്തയയിനല െിയെങ്ങൾ: 

 ഇൻഫ്റർക്കെഷൻ നെക്ക്കെോളജി ആക്റ്റ,് 2000- അത്് ആക്ടിെന്റ നൈക്ഷൻ 70(1) ൽ 

െിർണ്ണോയക ഇൻഫ്റർക്കെഷൻ ഇൻ്ഫ്റോൈ്്െക്ചർ െിർവചിച്ചു. 

 ക്കദശീയ സൈബർ െയും, 2013 

 ജസ്റ്റിൈ ്ബി എൻ ്ശീകൃഷ്ണ കമ്മ്ിറ്റിയുനെ ശുരോർശ ്രകോരെുള്ള ഡോറ്റോ ന്രോട്ടക്ഷൻ 

ബിൽ. 
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ൈർേോർ െയും: 

 ഇന്തയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എെർജൻൈി നറൈക്്കരോൺൈ ് െീും (ൈിഇആർെി-ഇൻ) എന്നത് ്

സൈബർ ൈുരക്ഷോ ഭീഷണികൾ സകകോരയും നചയ്യുന്നത്ിെുള്ള ക്കെോഡൽ 

ഏജൻൈിയോയ MeitY-യിനല ഒരു ഓഫ്റീൈോണ.് 

 ഇന്തയൻ സൈബർ സ്കും ക്കകോർഡിക്കെഷൻ നൈെ്റർ (I4C) ൈോമ്പ്ത്തിക ത്ട്ടിെുകൾ, 

അശ്ലീലവുും വർ ീയവുെോയ ഉള്ളെേും ത്ുെങ്ങിയ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 

സകകോരയും നചയ്യുന്നത്ിെുള്ള ഏറ്റവുും ഉയർന്ന ഏക്കകോരെ ക്കക്ന്ദെോണ്. 

 സൈബർ ൈുരക്ഷിത്് ഭോരത് ്ഇെിക്കഷയറ്റീവ,് 2018 

 സൈബർ ൈവച്ഛത്ോ ക്കക്ന്ദും 

 വിവര ൈുരക്ഷോ വിദയോഭയോൈവുും ക്കബോധവൽേരണ രദ്ധത്ിയുും 

 ഡിജിറ്റൽ ഇൻനവസ്റ്റിക്ക ഷൻ ന്െയിെിും ് ആൻഡ് അെോലിൈിൈ ്നൈെ്റർ (ഡിറ്റക്) 

 െോഷണൽ സൈബർ ക്കകോർഡിക്കെഷൻ നൈെ്റർ: ൈോക്കങ്കത്ിക ക്കശഷി 

കനണ്ടത്തുന്നത്ിെോയി ഡോറ്റ നൈകയൂരിറ്റി കൗൺൈിൽ ഓഫ്റ ്ഇന്തയയുെോയി ൈഹകരിച്ച ്

നെക്സോ ർ പ്ലോറ്്റക്കഫ്റോും ആരുംഭിച്ചു. 

 െോഷണൽ ഇൻഫ്റർെോറ്റിക്സ ്നൈെ്റർ 

 സൈബർൈ്ക്കരൈ ്ൈുംബന്ധിച്ച ക്കലോബൽ ക്കകോൺഫ്ററൻൈ ്െെത്തി. ‘സൈബർ4എെോും: 

ൈുസ്ഥിര വികൈെത്തിെോയുള്ള ൈുരക്ഷിത്വുും ഉൾനേോള്ളുന്നത്ുെോയ സൈബർ 

ഇെും’ എന്നത്ോയിരുന്നു അത്ിെന്റ ത്ീും. അന്തോരോഷ്്െത്ലത്തിൽ അും ീകരിേനെട്ട 

'ക്കറോഡിെന്റ െിയെങ്ങൾ' സ്ഥോരിേുകയുും എെോ രങ്കോളികളുനെയുും രങ്കോളിത്തവുും 

സ്ഥോരിേുക എന്നത്ോയിരുന്നു ഇത്ിെന്റ ലക്ഷയും. 

 ഇെ്റർനെറ്റ ് ഉരക്കയോക്തോേൾേ ് ക്കവ ത്ക്കയറിയത്ുും ൈുരക്ഷിത്വുെോയ ്ബൗൈിും  ്

അെുഭവും െൽകുന്നത്ിെോയി ൈർേോർ ൈവന്തും നരോത്ു നഡോനെയ്ൻ നെയിും നൈർവർ 

(ഡിഎൻഎൈ)് ആരുംഭിേോൻ രദ്ധത്ിയിട്ടിട്ടുണ്്ട. 

 െക്കരഷ ്ച്ന്ദ െോൈക്് ക്കഫ്റോഴൈ്ിെന്റയുും ചീഫ്റ ്ഓഫ്റ ്സ്റ്റോഫ്റ ്കമ്മ്ിറ്റിയുനെയുും ശുരോർശ 

്രകോരും ക്കദശീയ ൈുരക്ഷയ്നേത്ിരോയ നവെുവിളികൾ ക്കെരിെോൻ ൈർേോർ 

ഡിഫ്റൻൈ ്സൈബർ ഏജൻൈി രൂരീകരിേോൻ ക്കരോകുന്നു. 

 ൈർേോർ ഡോറ്റ ൈുരക്ഷിത്െോേുന്നത്ിെുും അത്ിക്കലേുള്ള ആക്സൈ ്

െിയ്ന്തിേുന്നത്ിെുെോയി MHA ഒരു ക്കദശീയ വിവര ൈുരക്ഷോ െയവുും 

െോർഗ്ഗെിർക്കേശങ്ങളുും (NISPG) രുറത്തിറേിയിട്ടുണ്്ട. 
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ഇന്തയയിനല സൈബർ ൈുരക്ഷോ ക്ക്ശണി: 

 

 

അന്തോരോഷ്്െ ൈുംവിധോെും: 

 യുഎൻ ് ൂെ ് ഓഫ്റ ്  വൺനെെറ്ുും വിദഗ്ധരുും (UNGGE) 2013-ൽ 11 െോെദണ്ഡങ്ങൾ 

െിർക്കേശിച്ചു. 

 2001-ൽ കൗൺൈിൽ ഓഫ്റ ് യൂക്കറോെ ് ത്യ്യോറോേിയ സൈബർ-ൈുരക്ഷ ൈുംബന്ധിച്ച 

ബുഡോനരസ്റ്റ ് കൺനവൻഷൻ 2004 ജൂസല 1-െ് െിലവിൽ വന്നു. വിക്കദശ െിയെ 

െിർവവ്ഹണ ഏജൻൈികളുെോയി ഡോറ്റ രങ്കിെുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്തയ ഇത് ്

അും ീകരിച്ചിട്ടിെ. 2020 ഓ സ്റ്റിൽ, രുത്ിയ ഉെമ്പ്െി സ്ഥോരിേോൻ കമ്മ്ിറ്റി 

വിളിച്ചുകൂട്ടുും. 

 െക്കലഷയ, ൈിും െൂർ, ജെോൻ എന്നീ െൂന്ന ്രോജയങ്ങളുെോയി ൈിഇആർെി-ഇൻ ൈഹകരണ 

കരോറിൽ ഒെുവച്ചു 
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ഉരൈുംഹോരും: 

P-P-P സമാഡൽ വഴി സൈബർ-ൈുരക്ഷോ ചട്ടേൂെ് വിഭോവെും നചയ്യോവുന്നത്ോണ.് 

അന്തോരോഷ്്െ െോെദണ്ഡങ്ങൾ രോലിേുന്ന ൈുരക്ഷോ ഓഡിറ്റ് എെോ ൈർേോർ നവബ്

സൈറ്റുകൾേുും ബോധകെോയിരിേണും. ൈുംസ്ഥോെ-ൈിഇആർെിയുനെ 

ൈഹോയക്കത്തോനെ സൈബർ ൈുരക്ഷോ രരിശീലെങ്ങൾ െെത്തോും. ഐെി ക്ക്രോജക്ടു കൾ 

െെെിലോേുന്ന ൈർേോർ ഏജൻൈികൾ ഐെി ആക്ട്, 2000, ൈുംസ്ഥോെ സൈബർ 

ൈുരക്ഷോ െയും എന്നിവയുനെ ൈുരക്ഷോ ആവശയകത്കൾ രോലിേുന്നത്ിെ് 

ഉചിത്െോയ ത്ുക അെുവദിേുും. സൈബർ ൈുരക്ഷയ്േോയി രൗരന്മോർേുും 

നചറുകിെ ബിൈിെസ്സുകൾേുും ഇെയിൽ ക്കശഷി വളർത്തലുും അവക്കബോധവുും 

ആവശയെോണ്. 
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