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În această ediție…
• Securitatea personală
• Securitatea calculatorului
• Pentru părinți

Siguranța și securitatea jocurilor online
Generalități

Jocurile online sunt un prilej grozav de distracție care,
însă, comportă o serie de riscuri specifice. În acest buletin
informativ vom vedea ce puteți face pentru a vă proteja,
dumneavoastră și membrii familiei, atunci când accesați
jocuri online.

Securitatea personală

Editor Invitat

Steve Armstrong este fondatorul Logically Secure,
instructor certificat SANS, și arhitectul CyberCPR,
o platformă pentru managementul incidentelor.
Este activ pe Twitter la @Nebulator și colaborează
cu nenumărate companii mari de jocuri din întreaga
lume, realizându-și astfel visurile copilăriei și cel
profesional!

Ceea ce face ca jocurile online să fie atât de captivante
este că puteți să vă jucați și puteți comunica cu alți jucători
oriunde s-ar afla în lume. Adesea nici măcar nu știți cine sunt cei cu care vă jucați. Deși majoritatea celor care sunt online
urmăresc să se distreze asemenea dumneavoastră, există și indivizi rău intenționați. Iată câteva lucruri ce ar trebui făcute
pentru a vă proteja.

•

•
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Fiți rezervați față de orice mesaj care vă cere să faceți ceva, cum ar fi să dați clic pe o adresă sau să descărcați un
fișier. La fel ca în cazul atacurilor de phishing, răufăcătorii vor încerca în jocurile online să vă păcălească să faceți
anumite acțiuni care vă vor infecta calculatorul, sau pentru a vă fura datele personale. Dacă un mesaj pare ciudat,
urgent sau prea bun ca să fie adevărat, suspectați-l că ar putea fi un atac.
Multe jocuri online au propriile piețe unde puteți tranzacționa, schimba sau chiar cumpăra bunuri virtuale. La fel
ca în lumea reală, există escroci și în aceste sisteme care vor încerca să vă înșele sau chiar să vă fure banii, sau
moneda virtuală acumulată. Faceți tranzacții numai cu persoanele care au o reputație bine-cunoscută și sunt de
încredere.
Folosiți propoziții-parolă puternice pentru orice joc online. În acest mod răufăcătorii nu vă pot ghici ușor parolele și
prelua controlul asupra conturile dumneavoastră. Dacă jocurile online oferă autentificarea în doi pași, folosiți-o. În
plus, folosiți parole diferite pentru fiecare dintre conturile online pe care le aveți. Astfel, dacă un joc este compromis,
celelalte conturi rămân protejate. Nu vă reamintiți toate aceste parole? Luați în calcul folosirea unui program de
gestiune a parolelor.

Securitatea calculatorului

Răufăcătorii vor încerca să preia controlul asupra calculatorului sau conturilor pe care le folosiți în jocuri, așa că e necesar
să le protejați.
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Securizați-vă calculatorul folosind întotdeauna cea
mai recentă versiune a sistemului de operare și a
programelor de jocuri. O versiune mai veche a unui
program conține vulnerabilități cunoscute pe care
atacatorii le pot exploata și folosi pentru a pătrunde
în calculatorul dumneavoastră. Păstrându-vă
calculatorul și jocurile actualizate eliminați cele mai
multe vulnerabilități cunoscute.
Folosiți un program antivirus, asigurați-vă că este
actualizat și că verifică orice program ce este
executat în timp real.
Descărcați programe pentru jocuri doar de pe
site-uri de încredere. Deseori răufăcătorii creează
versiuni false sau infectate pentru anumite jocuri
Cheia pentru o experiență sigură cu jocurile
pe care apoi le distribuie de pe server-ele proprii.
online este folosirea de parole puternice,
Extensiile pentru anumite jocuri, de cele mai multe
securizarea calculatorului personal și vigilența
ori dezvoltate de către comunitatea utilizatorilor
atunci când primiți mesaje sau cereri ciudate.
acestora, sunt folosite frecvent pentru adăugarea
de noi funcții. Atacatorii infectează uneori aceste
pachete de extensie cu malware. Ca și în cazul
jocurilor, asigurați-vă că descărcați pachetele cu
extensii din surse de încredere. În plus, dacă o extensie cere să dezactivați antivirusul sau impune modificări la
protecția firewall, nu o folosiți.
Piețele negre au înflorit, susținând acțiuni de înșelătorie. Lăsând la o parte lipsa de etică, multe programe ce
ocolesc regulile jocurilor sunt de fapt malware, ce vă vor infecta calculatorul. Nu instalați și nu folosiți astfel de
programe sau site-uri pentru a trișa în jocuri.
Verificați site-ul sau orice joc online folosit. Multe site-uri au o secțiune dedicată modului cum vă puteți securiza
sistemul și a vă proteja.
În final, fiți la fel de vigilenți atunci când jucați un joc online pe dispozitivele mobile ca atunci când ați face-o pe
calculatorul personal. Răufăcătorii au început să ia în vizor și dispozitivele mobile de asemenea.

Pentru părinți

Copiii necesită un plus de atenție și educație atunci când vine vorba de jocurile online. Educația și dialogul deschis cu
copiii dumneavoastră sunt cei mai eficienți pași pe care-i puteți face pentru a-i proteja. Una dintre metodele noastre favorite
pentru a-i face pe copii să vorbească este să le cerem să ne arate cum funcționează jocurile lor, să ne facă un tur prin
mediul lor virtual și să explice cam cum arată o partidă obișnuită. Sau poate chiar să jucați împreună un joc. Mai mult, cerețile să-i descrie pe cei pe care i-au întâlnit online. Deseori jocurile online sunt o parte importantă din viața socială a copiilor
dumneavoastră. Vorbind cu ei (și determinându-i să vă vorbească) puteți identifica problemele și-i puteți astfel proteja mult
mai eficient decât o face orice tehnologie. Câțiva pași suplimentari ar fi:
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Aflați ce jocuri online folosesc copiii și lămuriți-vă dacă sunt adecvate vârstei lor.
Limitați volumul de informație pe care copiii o expun online. De exemplu, ei nu trebuie să facă nimănui cunoscută
parola personală, vârsta sau numărul propriu de telefon sau adresa de-acasă.
Luați în calcul instalarea calculatorului pentru jocuri într-un spațiu deschis, comun, unde puteți să-i supravegheați.
În plus, cei mai mici nu trebuie să se joace online în camera lor sau la ore înaintate, în noapte.
Hărțuirea, limbajul vulgar sau alte comportamente antisociale pot fi problematice. Țineți un ochi pe copii și, dacă par
supărați de ceva după ce s-au jucat online e foarte posibil să fi fost hărțuiți. Dacă se întâmplă să fie hărțuiți online
determinații să înceteze să se mai joace acel joc și să acceseze un mediu mai prietenos cu copiii, sau să se joace
online doar cu prietenii de încredere.
Aflați dacă jocurile copiilor au mecanisme de plată online incluse sau ce alte funcții ce permit ocolirea controlului
parental sunt disponibile.

Aflați mai multe

Abonați-vă la buletinul informativ lunar OUCH!, accesați arhiva și aflați mai multe despre programele de instruire asupra
domeniului securității informației vizitând pagina web SANS securingthehuman.sans.org/ouch/archives

Versiunea în limba română

Cegeka este un furnizor independent de servicii IT&C ce își ajută clienții din întreaga Europă în transformarea lor digitală,
dezvoltarea de aplicații folosind metodologiile Agile, soluții de încredere de tip Cloud și managementul serviciilor 24/7.
Cegeka este prezentă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia, România și Republica
Slovacă, având 3600 de angajați. Cegeka a realizat o cifră de afaceri de 368 milioane de euro în 2015. Pentru mai multe
informații vizitați www.cegeka.com.
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