
Xogos en liña

O día que Carlos perdeu 50 euros virtuais comprando aquela espada

Carlos xa non sabía como pasarse esa pantalla.

Aquel  personaxe  era  imposible  de  derrotar.

Tentárao  todo:  atacar  con  varios  dos  seus

personaxes,  utilizar  diferentes  maxias  para

confundir ao seu adversario e mesmo se aliou

con outros xogadores.

Pero nada conseguira derrubar a ese troll  que

debía  medir  tres  metros  e  medio.  Cada  vez  que  lle  golpeaba  co  seu  garrote,  o

personaxe de Carlos caía ao chan.

Pero Carlos ao fin atopou a solución. Lera nunha web que utilizando a espada “Gardiá

dos Segredos” podería vencer facilmente ao troll. O problema que tiña Carlos é que esa

espada non era fácil de conseguir, pero atopou un foro onde un usuario vendía a súa

espada.

Emocionado, negociou o que a el parecíalle un bo prezo: 50 moedas virtuais a cambio da

espada. O trato consistía en que Carlos debía “doar” as 50 moedas ao outro xogador e

este regaláballe a espada. Carlos pagou as súas 50 moedas pero a espada non acababa

de  chegar…  Preguntou  ao  outro  xogador  se  tivera  algún  problema  e  este  non

respondeu. Tras investigar a ese xogador, descubriu que non era a primeira vez que

facía a mesma “xogada”. Carlos quedou sen espada e sen as súas prezadas 50 moedas.

Os  xogos  en  liña  non  son  perigosos  por  si  mesmos,  con  todo,  os

ciberdelincuentes atoparon nas plataformas en liña métodos para aproveitarse

dos xogadores e obter beneficios.

Roubos de contas de usuario

As  contas  de  usuario  dos  xogos  non  son  diferentes  das  doutros  servizos:  están

formadas por un nome de usuario, coñecido como nick ou nickname, e un contrasinal

(https://www.osi.es/es/contrasenas). Ademais, algunhas inclúen tamén datos persoais

https://www.osi.es/es/contrasenas


(https://www.osi.es/es/tu-informacion-personal) como o nome, sexo, idade, número de

conta bancaria, etc.

Para asegurar estas contas debemos facer o mesmo que en calquera outro servizo:

• Non compartir a clave con outras persoas.

• Utilizar unha clav robusta e segura. Por exemplo, unha lonxitude mínima de 8

caracteres, e que ademais conteña maiúsculas, minúsculas, números e signos.

• Non utilizar as mesmas claves en diferentes servizos e xogos.

Debemos saber que os atacantes tentan apropiarse das nosas contas utilizando correos

falsos. Unha plataforma de xogo nunca nos pedirá a nosa clave de acceso por mensaxe

ou correo electrónico (https://www.osi.es/es/correo-electronico) . Se temos dúbidas, o

mellor é contactar co servizo técnico do xogo por outra vía, para corroborar se unha

determinada mensaxe é auténtico ou non.

Na imaxe podemos ver como un atacante tenta enganar a un usuario para que lle envíe

o seu usuario e contrasinal facéndose pasar polos creadores do xogo.

https://www.osi.es/es/correo-electronico
https://www.osi.es/es/tu-informacion-personal


Roubo de diñeiro virtual

Do mesmo xeito que o xogo ao que estaba a xogar Carlos, moitos dos xogos actuais

dispoñen de moedas virtuais, que se utilizan para comprar obxectos dentro do xogo,

aumentar as habilidades dos personaxes ou avanzar.

Pero non só se utilizan moedas virtuais para comprar obxectos do xogo. En certo tipo

de xogos, conseguir algúns obxectos supón un esforzo considerable, ás veces resulta

case  imposible  (pode  levarnos  meses  xogando,  ou  necesitar  moita  sorte  para

conseguilos).

Existen  foros  alleos  ao  xogo,  tendas  en  liña  especializadas

(https://www.osi.es/es/servicios-compraventa-y-subastas-online) ou mesmo a través do

chat, onde se poden comprar este tipo de artigos do xogo a cambio diñeiro real.

É importante ter especial coidado nestas situacións, xa que estamos a realizar un pago

a  outra  persoa  que  non  coñecemos,  mediante  unha  transferencia  bancaria  ou

facilitando os datos da tarxeta de crédito.  Para estes casos á parte de extremar as

precaucións,  debemos  elixir  un  método  de  pago  que  sexa  seguro

(https://www.osi.es/es/pagos-online),  por  exemplo  PayPal

(https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home).

Hai xente que se ofrece mesmo a “xogar por nós” para subirnos os niveis dos nosos

personaxes en pouco tempo. Debemos ter en conta que nestes casos facilitamos as

nosas credenciais de acceso a un estraño que podería roubarnos a conta ou, no peor dos

casos, gastar diñeiro real, se a nosa conta está asociada a unha conta bancaria.

Cando queremos adquirir algún tipo de obxecto nalgún xogo, debemos asegurarnos que

se  trata  dun  sitio  fiable,  e  facer  intercambios  só  con  xogadores  que  teñan  boa

reputación, xa que poderiamos estar a ser vítima dunha fraude.

Uso de software non orixinal

Algúns  xogadores  utilizan  uns  programas  chamados  cracks  para  xogar  a  xogos

comerciais  sen  pagar  por  eles.  Con  todo,  os  delincuentes  aproveitaron  para  “coar”

dentro deles software malicioso que infecta os equipos.

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
https://www.osi.es/es/pagos-online
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Estes virus poden utilizar o noso equipo para lanzar ataques contra outros sistemas sen

o noso coñecemento, para espiarnos ou para obter o usuario e o contrasinal das nosas

contas  bancarias e  servizos.  Para reducir  este  risco  de infección  debemos obter  os

xogos mediante canles oficiais.

Acoso

Outro dos potenciais problemas dos xogos en liña é o acoso ou extorsión. Actualmente,

a  maioría  dos  xogos  dispoñen  de  foros  ou  sistemas  de  mensaxería  integrados  que

usuarios  malintencionados  utilizan  para  entrar  en  contacto  con  outros  xogadores,

poñendo como escusa calquera dúbida sobre o xogo. A través destes gáñanse a súa

confianza.

Nos casos de extorsión, o obxectivo do ciberdelincuente é apoderarse da conta dun

usuario para logo solicitar un rescate económico pola devolución da mesma.

Non  facilites  información  persoal  a  xogadores  que  non  coñezas.  Non  sabes

realmente con quen estás a falar.

Bulos

Os ciberdelincuentes tamén buscan en ocasións facer dano, sobre todo mediante os

chamados  hoax  ou  bulos  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2013/12/02/reenvia-

este-mensaje-10-contactos-o-te-quedaras-sin-servicio). O seu obxectivo é aproveitarse

do  noso  descoñecemento  para  provocar  algún  dano.  Por  exemplo,  un  manual  na

internet pode parecer que explica como desbloquear a nosa consola, cando ao facelo

estamos sen sabelo provocando un dano no noso equipo.

Hai  páxinas  na  internet  onde  podemos  atopar  recompilacións  dos  hoaxes  máis

frecuentes  que  circulan  pola  rede,  para  poder  contrastar  a  súa  veracidade  ou  non.

Debemos eliminalos e non contribuír á súa difusión.

Subscrición a servizos SMS Premium

Sabendo da dificultade que ten nalgúns xogos conseguir determinados obxectos,  os

ciberdelincuentes tentan enganar aos xogadores para que enviemos unha mensaxe de

texto e facilitemos o noso número de teléfono a cambio dun valioso ítem.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2013/12/02/reenvia-este-mensaje-10-contactos-o-te-quedaras-sin-servicio
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En realidade o que fan é subscribirnos a unha conta de servizos SMS Premium sen o

noso consentimento para obter beneficio económico.

Debemos ter coidado e non facilitar o noso teléfono nin enviar mensaxes de texto a

números descoñecidos. Se finalmente subscribímonos a un servizo de SMS Premium, o

recomendable é darse de baixa canto antes e realizar unha reclamación ante a Oficina

de  Atención  ao  Usuario  de  Telecomunicacións

(https://usuariosteleco.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx).

Consellos finais

• Coida a túa clave do xogo. Non a compartas con outras persoas, utiliza unha

clave  robusta e non a utilices noutros servizos.

• Coidado ao comprar obxectos. Revisa a reputación do vendedor e protexe a túa

conta se ten datos económicos.

• Utiliza software orixinal. Moitos xogos pirateados están infectados por virus.

• Non proporciones datos persoais a xogadores descoñecidos.

• Protexe  sempre  o  teu  computador  ou dispositivo desde onde  accedes  aos

xogos  en  liña.  Ten  instalado  un  bo  antivirus  e  mantenlo  actualizado

(https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad).

• Non  modifiques  o  sistema  operativo  das  consolas  nin  desactives  as

restricións  do  fabricante. Isto  elimina  as  súas  medidas  de  protección  e

convérteas en máis vulnerables fronte ao malware.

• Coidado  coas  notificacións recibidas  onde  nos  soliciten  o  noso  usuario  e

contrasinal

• Descarga os xogos só nos sitios oficiais.  Os sitios non oficiais son un perigo

para a seguridade dos xogadores.

• Elixe sempre un método de pago seguro. Non introduzas o número de tarxeta

de crédito nin facilites os teus datos bancarios se non é estritamente necesario.

• Como sempre, non te creas todo o que leas e aplica o sentido común.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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