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В ТОЗИ БРОЙ...
• Предпазване на себе си
• Предпазване на компютъра
• За родители

Онлайн игри безопасно и сигурно
Преглед

Онлайн игрите са чудесен начин да се забавлявате, но
идват също така и със собствените си уникални рискове.
В този бюлетин говорим за това, което вие и вашето
семейство може да направите, за да се предпазите,
когато играете онлайн.

Предпазване на себе си

Гост-редактор

Стив Армстронг е основател на Logically Secure,
сертифициран инструктор на SANS и архитект
на платформа за управление на инциденти на
CyberCPR. Той е активен в Twitter като @Nebulator
и работи с много големи компании за игри в света,
като реализира детските си и професионални
мечти!

Това, което прави онлайн игрите толкова забавни, е, че
можете да играете и да общувате с други хора от всяка
точка на света. Доста често дори не познавате хората, с които играете. Докато по-голямата част от хората онлайн
се забавляват точно като вас, има хора, които искат да навредят. Ето някои стъпки, които трябва да предприемете,
за да се предпазите.

•

•

•

Бъдете внимателни при всички съобщения, които ви карат да предприемете действие, като например
кликване върху връзка или изтегляне на файл. Също като фишинг атаките по имейл, лошите момчета ще
се опитат да ви заблудят или да ви подмамят в онлайн игрите, за да предприемете действия, които могат
да заразят компютъра ви или да откраднат самоличността ви. Ако съобщението изглежда странно, спешно
или твърде добро, за да е истина, подозрително е, че това може да е атака.
Много онлайн игри имат свои собствени финансови пазари, където можете да търгувате, да разменяте или
дори да купувате виртуални стоки. Също както в реалността, на тези системи има измамници, които ще се
опитат да ви подмамят и да откраднат парите ви или всяка виртуална валута, която сте натрупали. Правете
сделки само с хора, които имат установени, доверени репутации.
Използвайте силна фраза за достъп за всички профили в игри. По този начин нападателят не може просто
да отгатне паролите ви и да установи контрол над достъпа ви. Ако играта ви предлага потвърждаване в
две стъпки, използвайте го. Освен това направете всички ваши онлайн профили да имат различна парола.
По този начин, ако една игра е компрометирана, другите ви профили са безопасни. Не можете да помните
всички пароли? Обмислете ползването на мениджър за пароли.

Предпазване на системата ви

Лошите момчета могат да се опитват да се намесят или да установят контрол над компютъра, на който играете, а
вие трябва да предприемете мерки, за да го защитите.
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Защитете компютъра, като винаги използвате
най-новата версия на операционната система и
софтуера за игри. Старият и остарял софтуер
има известни уязвимости, които нападателите
могат да експлоатират и използват, за да
хакнат компютъра ви. Като поддържате
актуализираните приложения за компютър и
игри, елиминирате повечето от тези известни
уязвимости.
Използвайте антивирусен софтуер и се уверете,
че той се актуализира и проверява всички
файлове, които се изпълняват в реално време.
Теглете софтуер за игри от само надеждни
уеб сайтове. Много често атакуващите в
Ключът към безопасната игра на онлайн
кибер-пространството създават фалшива или
игри е да използвате силни пароли, да
заразена версия на дадена игра, след което я
предпазите компютъра си и да използвате
разпространяват от собствения си сървър.
здрав разум, когато получавате странни
Добавките за игри, които често са разработени
съобщения или заявки.
от общността, в много случаи се използват
за добавяне на нови функции. Атакуващите
понякога заразяват тези игрални пакети
със злонамерен софтуер. Точно както при
изтеглянето на игри, не забравяйте да изтеглите и добавките от надеждни места. Освен това, ако дадена
добавка изисква да деактивирате антивирусната си програма или да промените настройките си за защита,
не я използвайте.
Напоследък се изграждат нелегални пазари, като подкрепа за измамните дейности. Освен че са неетични,
много измамни програми сами по себе си представляват зловреден софтуер, който ще зарази компютъра
ви. Никога не инсталирайте и не използвайте какъвто и да е тип измамен софтуер или уеб сайт.
Проверете уеб сайта на който и да е онлайн софтуер за игри, който използвате. Много сайтове за игри имат
раздел за това как да предпазите себе си и своята система.
И накрая, винаги внимавайте когато играете игри на мобилните си устройства, така както бихте направили
вашия компютър. Кибер атакуващите започват да се насочват и към мобилните устройства.

За родители или настойници

Децата се нуждаят от допълнителна защита и подготовка, когато играят онлайн. Образоването и откритият
диалог с децата ви са едни от най-ефективните стъпки, които можете да предприемете, за да ги защитите. Един
от любимите ни трикове, за да разговаряте с децата, е да ги помолите да ви покажат как работят игрите им, да ви
преведат през своя онлайн свят и да ви покажат как изглежда типичната за тях игра. Можете дори да поиграете
заедно с тях. Освен това накарайте ги да ви опишат различните хора, с които се срещат онлайн. Много често
онлайн игрите могат да бъдат голяма част от социалния живот на детето ви. Като говорите с него (и го карате да
говори с вас), можете да забележите проблем и да го защитите много по-ефективно от всяка друга технология.
Някои допълнителни стъпки включват:
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Знайте какви игри играят децата ви и се уверете, че смятате, че игрите са подходящи за възрастта на
вашето дете.
Ограничете количеството информация, която вашите деца споделят онлайн. Например, те никога не трябва
да споделят своята парола, възраст, телефонен номер или домашен адрес.
Обмислете да поставите компютъра им за игри на открито място, където можете да ги наблюдавате. Освен
това по-малките деца не трябва да играят в стаята си или късно през нощта.
Тормозът, неприличните думи или други антисоциални поведения могат да бъдат проблем. Наблюдавайте
децата си - ако изглеждат разстроени, след като играят игра, е възможно да са тормозени онлаин. Ако са
обект на онлайн тормоз, накарайте ги да спрат да играят играта и да играят в среда, която е по-приятелска
за деца, или да играят онлайн игри само с доверени приятели.
Научете дали игрите на детето ви поддържат покупки в приложенията и какви родителски контроли
предоставят.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Абонирайте се за месечния бюлетин за информационна сигурност OUCH!, разгледайте архивните броеве на OUCH!
и научете повече за решенията за информационна сигурност на SANS като ни посетите на
securingthehuman.sans.org/ouch/archives.
Радослава Несторова (лингвист) и Николай Дачев (технически експерт) са екип, доказал се в областта на
техническите преводи. Повече за нас можете да научите на нашите страници в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/pub/radoslava-nestorova/6/6a2/962
https://www.linkedin.com/pub/nikolay-dachev/7b/5bb/96b

Ресурси
Обезопасяване на домашната ви мрежа:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#february2016

Социално инженерство:			

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#january2017

Фрази за достъп:				

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#april2017

Мениджър на пароли:				

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#october2015

Удостоверяване в две стъпки:			

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#september2015
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