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בגיליון זה...
•אבטח את עצמך
•אבטח את המחשב
•טיפ להורים

משחקי רשת בטוחים ומאובטחים
סקירה כללית

משחקים מקוונים הם דרך נהדרת ליהנות ,אבל עונג זה
מגיע עם קבוצה של סיכונים ייחודיים .בעלון זה אנו נסביר
מה אתה ובני משפחתך יכולים לעשות כדי להגן על עצמכם
כאשר אתם משחקים באופן מקוון.

אבטח את עצמך

עורך אורח

סטיב ארמסטרונג הוא המייסד של Logically
 ,Secureמדריך  SANSמוסמך ,והארכיטקט של
 CyberCPRפלטפורמת ניהול אירועי אבטחה.
הוא פעיל בטוויטר בכינויו .@Nebulatorבנוסף
הוא עובד עם חברות המשחקים הגדולות בעולם;
ובכך הגשים את חלומותיו מילדות וחלומותיו
המקצועיים!

הדבר שגורם למשחקים מקוונים להיות כל כך כיף הוא העו־
בדה שאתה יכול לשחק ולתקשר עם אחרים מכל מקום בעולם .לעתים קרובות ייתכן שאתה לא מכיר את האנשים שאתה
משחק עמם .בעוד שהרוב המכריע של האנשים המשחקים באינטרנט מטרתם ליהנות מזה בדיוק כמוך ,אך יש מי שרוצה
לגרום נזק .הנה כמה צעדים שעליך לנקוט כדי להישאר בטוח.
•היזהר מכל הודעה המבקשת ממך לנקוט פעולה ,כגון לחיצה על קישור או הורדת קובץ .בדיוק כמו התקפות פישינג
בדואר אלקטרוני ,הרעים ינסו לרמות או להטעות אותך במשחקים מקוונים כדי לבצע פעולות שיכולות להדביק את
המחשב שלך או לגנוב את הזהות שלך .אם הודעה נראית מוזרה ,דחופה או טובה מידי להיות אמיתית ,עלייך
להיות חשדן כי זה עלולה להיות התקפה.
•למשחקים מקוונים רבים יש שווקים פיננסיים משלהם שבו אתה יכול לסחור ,סחר חליפין או אפילו לקנות מוצרים
וירטואליים למשחק .בדיוק כמו בעולם האמיתי ,יש רמאים אשר יושבים על מערכות אלה ,הם ינסו להערים עליך,
לגנוב לך את הכסף או כל מטבע וירטואלי שצברת .מומלץ לסחור רק עם אנשים אשר מומלצים ובעלי מוניטין מהימן.
•השתמש במשפט-סיסמה חזק לכל החשבונות המקוונים של המשחקים .בדרך זו התוקפים לא יכולים לנחש את
הסיסמאות שלך ולהשתלט על החשבונות שלך .אם המשחק שאתה משחק מציע אימות דו-שלבי ,השתמש בו.
בנוסף ,הקפד שלכל חשבון מקוון יש סיסמה אחרת .כך שאם משחק או חשבון אחד ייפגע ,החשבונות האחרים
שלך יהיו בטוחים .לא זוכר את כל הסיסמאות שלך? חשוב על מנהל סיסמאות.

אבטח את המחשב

הרעים עלולים לנסות לפרוץ או להשתלט על המחשב שבו אתה משחק ,עלייך לנקוט מספר צעדים על מנת להגן על המחשב.
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•חשוב להקפיד לעדכן את המחשב בעזרת עדכוני
מערכת ההפעלה ,לשמור על הגרסה העדכנית
ביותר של מערכת ההפעלה ותוכנות המשחקים.
לתוכנות ישנות ומיושנות יש נקודות תורפה
וחולשות ידועות אשר התוקפים יכולים לנצל
ולהשתמש בהן כדי לפרוץ למחשב שלך .על ידי
שמירה על המחשב ויישומי המשחקים מעודכנים,
אתה מגן מפני רוב הפגיעויות הידועות הללו.
•השתמש בתוכנת אנטי וירוס ,ודא שהיא מעודכנת
ובודקת את הקבצים שאתה מפעיל בזמן אמת.
•הורדת תוכנות ומשחקים מאתרים מהימנים בלבד.
המפתח לשחק בצורה מאובטחת באינטרנט
לעתים קרובות תוקפי סייבר יוצרים גרסה מזויפת
הוא להשתמש בסיסמאות חזקות ,לאבטח את
או נגועה של משחק ,ואז מפיצים אותה בעזרת
המחשב ולהשתמש בהיגיון במידה ואתה מקבל
שרתים משלהם.
הודעות או בקשות מוזרות.
•תוספות למשחקים שפותחו לעתים קרובות על
ידי קהילה השחקנים ,משמשים להוספת תכונות
חדשות למשחק .לעתים התוקפים משתילים
בחבילות אלו תוכנות זדוניות .בדיוק כמו כשאתה
מוריד משחקים ,הקפד להוריד את ההרחבות ממיקומים מהימנים .בנוסף ,במידה ותוסף כלשהו מחייב אותך
להשבית את האנטי-וירוס או לבצע שינויים בהגדרות האבטחה ,אל תשתמש בו.
•שוקי המחתרת צצו על מנת לתמוך בפעילות של רמאות .מלבד היותם לא מוסריים ,תוכניות רבות הם עצמם
תוכנות זדוניות אשר מטרתם להדביק את המחשב .לעולם אל תתקין או תשתמש בכל סוג של תוכנה או באתרי
אינטרנט אשר מציעים כלי עזר למשחקים.
•בדוק את אתר האינטרנט של כל תוכנת משחקים מקוונת שבה אתה משתמש .לאתרי משחקים רבים יש הוראות
על איך לאבטח את עצמך ואת המערכת שלך.
•לבסוף ,תמיד להיות זהירים כאשר משחקים במשחקים במכשיר הנייד שלך כפי שהיית עושה אילו היית משחק
במחשב .תוקפי הסייבר מתחילים למקד את פעילותם על התקנים ניידים.

טיפ להורים

ילדים דורשים הגנה נוספת ודגש על חינוך כאשר מדובר במשחקים באינטרנט .חינוך ודיאלוג פתוח עם הילדים שלך הוא
אחד הצעדים היעילים ביותר שאתה יכול לנקוט כדי להגן עליהם .אחד הטריקים האהובים עלינו לקבל מידע מהילדים הוא
לשאול אותם ולבקש מהם להראות לך איך המשחקים שלהם עובדים ,תן להם לקחת אותך לסיבוב בעולם המקוון שלהם
ולהראות לך איך נראה משחק טיפוסי .אולי אפילו לשחק את המשחק ביחד איתם .בנוסף ,יש לבקש מהם לתאר את
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האנשים השונים שהם פוגשים באינטרנט .לעתים קרובות משחקים מקוונים יכול להיות חלק גדול מהחיים החברתיים של
הילד .על ידי שיחה איתם אתה יכול לזהות אם יש בעיה ולהגן עליהם בצורה היעילה ביותר מכל טכנולוגיה .כמה צעדים
נוספים שיעזרו לך:
•לדעת מה הם משחקים ובאיזה משחקים ,לוודא שאתה מרגיש שמשחקים מתאימים לגיל של הילד שלך.
•הגבל את כמות המידע שהילדים שלך משתפים באינטרנט .לדוגמה ,הם לעולם לא צריכים לשתף את הסיסמה
שלהם ,גיל ,מספר טלפון או את כתובת מקום המגורים.
•שקול להציב את מחשב המשחקים שלהם באזור פתוח שבו אתה יכול לפקוח עין עליהם .בנוסף ,ילדים צעירים לא
צריכים לשחק בחדרים שלהם או בשעות לילה מאוחרות.
•בריונות ,שפה פגומה או התנהגויות אנטי-חברתיות אחרות עשויות להוות בעיה .לפקוח עין על הילדים שלך ,אם
הם נראים מוטרדים לאחר משחק הם יכולים להיות קורבנות של בריונים באינטרנט .אם הם חוו בריונות באינטרנט,
יש להפסיק לשחק את המשחק ולשחק בסביבות ידידותיות יותר ,או שתאפשר להם לשחק משחקים מקוונים רק
עם חברים מהימנים שהם מכירים.
•תברר אם המשחקים של הילד שלך תומכים ברכישות מתוך האפליקציה ובאילו סוגים של בקרות הורים הם מספקות.

למד עוד

הרשם לעלון  !OUCHהמפורסם אחת לחודש ,עלון זה מתמקד במודעות אבטחת המידע ,ניתן לקרוא עלונים קודמים וניתן
ללמוד על מודעות אבטחת המידע של  SANSבאתר .securingthehuman.sans.org/ouch/archives

מקורות
אבטחת הרשת הביתית שלך:

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

			
הנדסה חברתית:

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

			
משפטי סיסמה:

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

מנהל הסיסמאות		:

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

			
אימות דו-שלבי:

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

 !OUCHיוצא לאור ומפורסם על ידי חברת  ,SANS Securing The Humanהפצתו ברישיון ,Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license

הנך רשאי להפיץ או להשתמש בעלון זה כעזר לתוכנית מודעות המשתמשים ,כל עוד לא בצעת שינויים בעלון זה .לתרגומים או מידע נוסף,
אנא פנה .ouch@securingthehuman.org
עורכי המערכת :וולט סקריווונס ,פיל הופמן ,בוב רודיס ,שריל קונלי
תורגם על ידי :גדי מרגלית ודרור ענבר

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

