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Çevrim-içi Güvenilir ve Güvenli Bir Şekilde Oyun Oynamak
Giriş

Çevrim-içi oyunlar eğlenmenin iyi yollarından biridir ancak
aynı zamanda kendine has riskleri de beraberinde getirir.
Bu sayıda, çevrim-içi oyunları oynarken ailenizin ve sizin
kendinizi korumak için neler yapabileceğinizi ele alacağız.

Kendinizi Güvence Altına Almak

Konuk Yazar

Steve Armstrong, Logically Secure’un kurucusu,
sertifikalı SANS eğitmeni ve Olaylara Müdahale
Yönetim Platformu olan CyberCPR’ın mimarıdır.
Twitter’da @Nebulator olarak aktif paylaşımda
bulunmaktadır ve birçok çocuğu ve meslek
sahibi insanı hayallerine kavuşturan dünyadaki
birçok büyük oyun şirketi ile birlikte çalışmaktadır.

Çevrim-içi oyunları bu kadar çok eğlenceli yapan şey,
dünyanın her yerinden farklı insanlarla iletişim kurabilmeniz
ve beraber oyun oynayabilmenizdir. Çoğu zaman gerçekten
kiminle oyun oynadığınızı bilemeyebilirsiniz. Çevrim-içi olan insanların büyük çoğunluğu sizin gibi eğlenmeyi amaçlarken,
bazıları ise zarar vermeyi isterler. Güvende kalmanız için alabileceğiniz önlemler şunlardır:

•

•
•

Bir bağlantıya tıklama ya da bir dosya indirme gibi sizi bir eylem yaptırmak isteyen mesajlar konusunda dikkatli
olun. E-posta oltalama saldırıları gibi, kötü niyetli kişiler sizin bilgisayarınıza virus bulaştıracak ya da kimliğinizin
çalınmasına neden olacak eylemler yaptırmak için size kandırmaya kalkışacaklardır. Eğer bir mesaj tuhaf, acil ya
da inanılmayacak kadar iyi görünüyorsa, bu bir saldırı olabilir, bu duruma şüphe ile yaklaşın.
Birçok çevrim-içi oyun, ticaret veya takas yapabileceğiniz ya da sanal eşya alabileceğiniz kendine has bir finansal
piyasaya sahiptir. Gerçek hayattaki gibi, bu sistemlerde de size kandırıp paranızı ya da biriktirdiğiniz sanal paranızı
çalmaya çalışan dolandırıcılar bulunur. Sadece bilindik ve güvenilir itibarı olan kişilerle anlaşma yapın.
Oyun hesaplarınız için güçlü bir parolalar kullanın. Böylece saldırganlar kolayca parolanızı tahmin ederek
hesaplarınızı ele geçiremezler. Eğer oynadığınız oyun size iki adımlı doğrulama seçeneği sunuyorsa, kullanın.
Ayrıca, tüm çevrim-içi hesaplarınızın farklı şifrelere sahip olmasını sağlayın. Böylece bir oyun hesabınız
ele geçirilrse, diğer hesaplarınız güvende olur. Şifrelerinizi hatırlayamıyor musunuz? Bir parola yöneticisi
kullanmayı düşünün.

Sistemlerinizi Güvenli Hale Getirmek

Kötü niyetli kişiler oyun oynadığınız bilgisayarı ele geçirmeye çalılşabilirler. Biligisayarınızı korumak için bazı önlemler
almalısınız.

•

İşletim sisteminizin ve oyun yazılımınızın her zaman en son sürümünü kullanarak bilgisayarınızı güvenli hale
getirin. Eski ve süresi dolmuş yazılımlarda, saldırganların kullanabileceği ve bilgisayarınızı ele geçirebileceği
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•

•

•

•

•
•

bilinen açıklar vardır. Bilgisayarınızı ve oyun
uygulamalarınızı güncel tutarak bu bilinen açıkları
ortadan kaldırabilirsiniz.
Anti-virüs yazılımları kullanın, bu yazılımların
güncel olduğundan ve herhangi bir dosyayı
çalıştırdığınızda bu çalışan dosyaları control
ettiğinden emin olun.
Oyun yazılımlarını güvenilir websitelerinden indirin.
Çoğunlukla siber saldırganlar, oyun yazılımın sahte
ya da virus bulaşmış bir versiyonunu yaratıp kendi
sunucularından dağıtırlar.
Oyun toplulukları tarafından geliştirilen oyun ek
paketler sıklıkla oyuna yeni özellikler eklemek için
kullanılır.Saldırganlar bazen bu ek paketlere kötü
Çevrim-içi oyunları güvenli bir şekilde
amaçlı yazılımlar yüklerler. Oyunları indirirken ekli
oynamanın anahtarı güçlü parolalar kullanmak,
paketleri de güvenilir ydrlerden indirdiğinizden
bilgisayarınızı güvenli halet getirmek ve
emin olun. Ayrıca, eğer herhangi bir ek paket sizing
tuhaf mesaj aldığınızda veya isteklerle
anti-virüs yazılımınızı devre dışı bırakmanızı ya da
karşılaştığınızda sağduyunuzu kullanmaktır.
güvenlik ayarlarınızda değişiklik yapmayı istiyorsa,
bu eklentiyi kullanmayın.
Kopyalamayı desteklemek için gizli pazarlar
türemişlerdir. Etik olmamanın yanında birçok
kopyalama programının kendisi aslında bilgisayarınıza virus bulaştırmayı amaçlayan bir kötü niyetli yazılımdır.
Hiçbir zaman kopyalama yazılımı indirmeyin ya da böyle siteleri kullanmayın.
Kullandığınız oyun yazılımına ait websitesini kontrol edin. Birçok oyun sitesi, kendinizi nasıl güvenli hale
getirebilieceğinizi anlatan bir bölüm içerir.
Son olarak, her zaman bilgisayarlarınızda olduğu gibi mobil cihazlarınızda da oyun oynarken dikkatli olun. Siber
saldırganlar mobil cihazları da hedef almaya başladılar.

Aileler ve Bakıcılar için

Çevrim-içi oyun oynarken çocuklara eğitim verilmesi ve çocuklar için ek bir güvenlik sağlanması gereklidir. Eğitim ve
çocuklarınız ile açık iletişim, onları korumakta alabileceğiniz en önemli adımlarından biridir. En popüler yol, çocuklarınızdan
oyunlarının nasıl işlediğini, çevrim-içi dünyada nasıl ilerlediklerini ve tipik bir oyunun neye benzediğini göstermelerini
istemenizdir. Belki de oyunu onlarla birlikte oynarsınız. Bunun yanında, çevrim-içi görüştükleri insanları tanımlamalarını
isteyin. Çoğunlukla, çevrim-içi oyunlar bir çocuğun sosyal yaşamının en büyük parçalarından biridir. Onlarla konuşarak
(ve sizinle konuşmalarını sağlayarak) bir problem tespit edebilir ve herhangi bir teknolojiden daha verimli bir şekilde onları
güvende tutabilirsiniz. Bazı ek adımlar şunlardır:

•
•

Hangi oyunları oynadığını bilin ve bu oyunların çocuklarınızın yaşlarına uygun olduğundan emin olun.
Çocuklarınızın çevrim-içi bilgi paylaşımlarını sınırlandırın. Örneğin, şifrelerini, yaşlarını, telefon numaralarını ya da
ev adreslerini asla paylaşmamalılar.
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Oyun bilgisayarlarının sizin görebileceğiniz ve takip edebilieceğiniz açık bir alanda konumlandırılabileceğini
durumunu dikkate alın. Ayrıca, genç çocuklar odalarında ya da gece geç vakitlarde oyun oynamamalılar.
Zorbalık, bozuk bir dil ya da diğer anti-sosyal davranışlar problem yaratabilir. Çocuklarınızı takip edin, eğer bir
oyunu oynadıktan sonra üzgün görünüyorlarsa, birileri çevrim-içi onun gözünü korkutuyor olabilir. Eğer çocuklarınız
korkutuluyorsa, o oyunu oynamalarına izin vermeyin ve daha çocuk dostu oyunlar oynamalarını ya da çevrim-içi
oyunları sadece güvendiğiniz arkadaşları ile oynamalarını sağlayın.
Oyunların oyun-içi satın alma özelliğinin olup olmadığını ve ebeynlere hangi tür yetkiler sağlayarak çocuklarının
kararlarını etkisiz bırakabileceklerini öğrenin

Daha Fazla Bilgi İçin

Aylık OUCH! güvenlik farkındalığı bültenine üye olun, OUCH! arşivlerine erişin ve securingthehuman.sans.org/ouch/archives
adresini ziyaret ederek SxANS güvenlik farkındalığı çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Türkçe Çevirisi

Selma Süloğlu, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde doktorasını tamamlamış olup SOSoft Bilişim Teknolojilerinde biyometrik
güvenlik sistemleri üzerinde çalışmaktadır.
Sema Yüce (https://tr.linkedin.com/in/semayuce ), Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinde ve özellikle bilişim, finans,
telekomünikasyon, sigortacılık, sanayi, perakendecilik gibi sektörlerde; bilgi güvenliği, uyum, BT yönetişim/strateji, risk
yönetimi, iş sürekliliği, hizmet yönetimi, altyapı hizmetleri, yazılım geliştirme ve program/proje yönetimi alanlarında yönetici
ve danışman olarak 19 yılı aşkın süre görev yapmış olup, Nisan 2016 itibarıyla Trust ISC (www.trustisc.com ) adıyla uzmanlık
alanlarında hizmet vermekte olduğu kendi danışmanlık şirketini kurmuştur.
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