
Şifreler
Öğrenciler, güçlü şifreler oluşturarak ve bunları koruyarak internetteki bilgilerini nasıl
daha güvende tutabileceklerini öğrenecekler. Öğrenciler, güçlü şifreler oluşturmaya
yönelik ilkeleri ve şifreleri paylaşmanın yaratabileceği sorunları öğrenecekler.
Öğrenciler ayrıca, şifrelerini nasıl güvende tutacaklarını ve hesaplarına izinsiz erişimi
engellemek için atmaları gereken adımları öğrenecekler.

Materyaller
Şifreler Hakkında Bilgi Alma Alıştırma Kağıdı



Şifreyle İlgili Temel Bilgiler

1. Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

İnternet siteleri, uygulamalar ve hizmetler için kullandığımız şifreler üzerinde
genellikle çok düşünmeyiz. Ancak şifreleriniz ne kadar iyiyse bilgileriniz de o kadar
güvende olacaktır.

Sınıf Etkileşimi

Aşağıdaki soruları kullanarak öğrencileri konu hakkında konuşmaya teşvik edin. Bu
alıştırmada veya diğer alıştırmalarda öğrencilerin kesinlikle gerçek şifrelerini
paylaşmamaları gerektiğini hatırlatın.

Öğrencilerinize Sorun

Kaç tane şifreniz var? 

Her e-posta ve sosyal medya hesabınız için farklı bir şifreniz mi var?

Hepsi birbirinden çok mu farklı yoksa tek bir şifrenin versiyonlarını mı
kullanıyorsunuz?

Birden fazla şifreniz varsa, hangi şifrenin hangi hesaba ait olduğunu nasıl
hatırlıyorsunuz?

Öğrencilerinize Sorun

Önemli bir şifrenizi ne sıklıkla unutuyorsunuz?

Şifrenizi unuttuğunuzda ne yaptınız?

Şifrelerinizi kolay hatırlamak için ne yapıyorsunuz?

Her gün kullandığınız bir şifre var mı?

Birisi sizin bilginiz dışında şifrenizi öğrense ne olurdu?

Kim olduğuna göre değişir miydi?

Şifrenizi kullanarak hesabınıza giren bir kişi sizinle ilgili ne tür bilgileri öğrenebilir?



2. Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Grup eşinizle birlikte, size sorun çıkarmak isteyen birinin en sevdiğiniz sosyal medya
platformunda kullandığınız şifreyi öğrenmesi halinde neler olabileceği üzerine
konuşun.

Sınıf Etkileşimi

Kendi aralarında konuşmaları için öğrencilere 5 dakika verin. Sonra gruplardan
görüşlerini paylaşmalarını isteyin.

Öğrencilerinize Söyleyin

Bir bilgisayar korsanının, anne-babanıza veya bakımınızı sağlayan kişiye ait internet
bankacılığı hesabının şifresini öğrenmesi halinde neler olabileceğini grup eşinizle
tartışın.

Sınıf Etkileşimi

Kendi aralarında konuşmaları için öğrencilere 5 dakika verin. Ardından gruplardan
konuştukları şeyleri paylaşmalarını isteyin.

3. Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Bir bilgisayar korsanının, başka bir kişiye ait olan bir şifreyi nasıl öğrendiğini merak
ediyor olabilirsiniz. Bunun birkaç yolu vardır ve biri de sosyal mühendislik, yani
birisini kandırarak şifresini paylaşmaya ikna etmektir. Bir bilgisayar korsanı, bir
kullanıcının hesabının olduğu bir platformdan veya internet sitesinden geliyormuş
gibi görünen bir e-posta göndererek bunu yapabilir. E-postada kişiden bir bağlantıya
tıklayarak kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapması istenebilir; kullanıcı giriş yaptığında
bu bilgiler korsanın eline geçer.

Korsanlar bazen "sifre123", "test" gibi bilinen ifadeleri veya adınız ya da soyadınız
gibi bilgileri kullanarak şifreleri tahmin etmeye çalışır.

Korsanların kişisel bir şifreyi öğrenmesinin başka bir yolu da "Kaba Kuvvet" adı
verilen saldırıdır. Kaba kuvvet saldırısı, bir bilgisayar korsanının farklı şifreler
kullanarak hesabınıza sürekli şekilde giriş yapmaya çalışmasıdır. Bilgisayar korsanı



"Kaba Kuvvet" saldırısını kendisi manuel olarak yapabileceği gibi, bu saldırı
genellikle tekrarlı şekilde ve otomatik olarak her türlü şifre kombinasyonunu deneyen
bir bilgisayar programı çalıştırılarak da gerçekleştirilir. Örneğin kolay şifrelerin yer
aldığı bir liste veya farklı harf ve rakam kombinasyonlarından oluşan bir şifre grubu
doğru şifre bulunana kadar denenir.

Elbette bazı "Kaba Kuvvet" saldırıları daha gelişmiştir. Şifreniz "fido123" veya "sifre"
gibi kolay tahmin edilebilecek şifreler listesindeyse, bazı programlar daha düşük
ihtimalli olanları veya rastgele olasılıkları denemeden önce bunları deneyerek
şifrenizi daha kolay bulabilir. Bilgisayar korsanının elinde sizin hakkınızda bilgiler
bulunuyorsa bu saldırı çok daha ayrıntılı şekilde düzenlenebilir. Korsan örneğin
köpeğinizin adının Kont olduğunu biliyorsa, sonuna farklı rakamlar ekleyerek çeşitli
varyasyonlar ile şifrenizi tahmin edebilir (ör. 'Kont629' veya 'Kont3020').



Tasarım İlkeleri

1. Bölüm

Öğrencilerinize Sorun

"Güçlü" veya "daha güçlü" bir şifreye sahip olmanın ne demek olduğunu kimler
biliyor? Sizce bu neden iyi bir fikir?

Öğrencilerinize Söyleyin

Güçlü bir şifre, bilgilerinizi korumanıza yardımcı olur. Güçlü bir şifrenizin olması
hesabınızın ele geçirilmemesini garanti etmez ancak zayıf bir şifreniz varsa
başkalarının bilgilerinize erişmesi çok daha kolay olacaktır.

Şifre Alıştırması

Öğrencilerinize Sorun

Zayıf şifrelere birkaç örnek verebilir misiniz?

1. Bazı örnekler: sifre, 12345, merhaba!, doğum tarihi, takma ad.

Sizce bu şifreler neden zayıf?

1. Bu şifreler başkaları tarafından ve/veya "Kaba Kuvvet" saldırısı yapan bir
bilgisayar tarafından kolaylıkla tahmin edilebilirler.

Şifrenizi daha güçlü hale getirmenizin yöntemleri nelerdir?

1. Rakamlar ekleyin, büyük ve küçük harfler kullanın, simgeler ekleyin, daha uzun
bir şifre oluşturun ve yaygın kullanılan ifadeleri veya kelimeleri olduğu gibi
şifrenize eklemeyin.

Sınıf Etkileşimi

Öğrenciler görüşlerini belirttikten sonra bu talimatları tahtaya yazın:

En az bir rakam ekleyin.

En az bir simge ekleyin.

En az bir küçük harf ve bir büyük harf ekleyin.



Şifreler en az 7 karakter olmalıdır.

Şifreler kolay hatırlanmalıdır (şifre yöneticisi kullanılmıyorsa).

Bir şifre yöneticisi, kullanıcıların şifrelerini kaydetmelerine ve düzenlemelerine
yardımcı olan bir internet sitesi/uygulamadır.

Şifreler yaygın kullanılan bir kelimeyi veya kişisel bir bilgiyi bütün olarak
içermemelidir (doğum tarihi, anne-baba adı gibi).

Farklı internet siteleri için aynı şifreler kullanılmamalıdır.

Öğrencilerinize Söyleyin

Güçlü şifreler oluşturmak için iki yöntem mevcuttur. Birincisi tahtada yazana benzer
bir "şifre reçetesini" izlemektir. Böyle bir reçete kullanmak sizi metin/rakam içerikli
şifrelere tahmin edilmesi zor öğeler ekleyerek şifreyi daha zor tahmin edilebilir hale
getirmeye teşvik eder. Bu yaklaşımın dezavantajı ise şifrelerin daha zor hatırlanabilir
olmasıdır.

Güçlü Şifreler

Öğrencilerinize Söyleyin

Güçlü şifreler oluşturmaya yönelik başka bir yaklaşım da şifrenin uzunluğuyla
bağlantılıdır. Şifrenin gücü uzunluğu ile bağlantılı olduğundan, birbiriyle ilişkisiz dört
veya daha fazla kelimeden oluşan bir dizenin kullanılması, şifreleri insanlar ve "Kaba
Kuvvet" saldırıları tarafından çok daha zor tahmin edilebilir hale getirir. Reçete
yöntemine kıyasla bu yöntemin avantajı şifrelerin daha kolay hatırlanabilir olmasıdır.

Son olarak bu iki yöntemin birleştirilmesiyle, birbiriyle ilişkisiz dört veya daha fazla
kelimeye simgeler ve rakamlar eklenerek şifreler oluşturulabilir.

Bu farklı yöntemlerin amacı aynıdır; hepsi birbirinden farklı olan ve insanların kolayca
tahmin edemeyeceği şifreler oluşturmak.

Öğrencilerinize Söyleyin

Öğrencileri ikişerli gruplara ayırın

Daha önce tahtaya yazılan talimatları takip ederek çiftler halinde güçlü birer şifre
oluşturmalarını isteyin. Bir bilgisayarın rastgele tahmin etmekte zorlanacağı şifrelerin,
başka insanlar veya yaygın kullanılan uzun şifrelerin yer aldığı bir listeyi barındıran
bilgisayarlar tarafından yine de kolayca tahmin edilebileceğini unutmayın. Bu
etkinliğin sonunda şifrenizi yazdığınız kağıt toplanmayacaktır. Grup arkadaşınızın da



öğreneceği bu şifreyi hesaplarınızdan biri için kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Bu çalışma için öğrencilere 5 dakika verin. Devamında odada dolaşarak öğrencilere
oluşturdukları şifrelerden en güçlüsünün hangisi olduğunu sorun. Öğrencilere,
oluşturdukları şifreleri doğrudan kağıda bakmadan hatırlayıp hatırlayamadıklarını
sorun.

Bazı internet siteleri şifrenizin bu kurallardan bazılarına (veya hepsine) uygun
olmasını ister, bazılarında ise böyle bir kısıtlama yoktur. Rastgele kelimeleri arka
arkaya yazarak da şifre oluşturabilirsiniz.

Sınıf Etkileşimi

Aynı çiftler halinde, öğrencilerden arka arkaya kelimeler yazarak yeni şifreler
oluşturmalarını isteyin. Şifrenin güçlü ve kolay hatırlanabilir olması için en az dört
kelime içermesi gerektiğini söyleyin. Bu çalışma için öğrencilere 5 dakika verin.
Devamında odada dolaşarak öğrencilere şifre örneklerini sorun. Öğrencilere bu
kağıtların etkinliğin sonunda toplanmayacağını ve şifrelerin öğrencilerin hesaplarına
girmek için kullanılmayacağını tekrar hatırlatın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Bazı internet siteleri kimliğinizi doğrulamak için çok faktörlü (iki faktörlü) kimlik
doğrulama adı verilen bir sistem kullanır. Bu internet siteleri, şifreyle beraber
girilmesi gereken tek kullanımlık bir kodu genellikle SMS, uygulama veya e-posta
yoluyla size gönderir.

Bu yöntem ek bir güvenlik katmanı oluşturarak hesaplarınızı daha güvenli hale getirir
ve şifrenizin kırılmasını zorlaştırır. Yani hesabınızda oturum açmak isteyen bir kişinin
hem şifrenizi biliyor olması hem de hesabınızla bağlantılı uygulamaya, cihaza veya e-
posta adresine erişime sahip olması gerekir.



Şifrelerin Güvenliğini Koruma

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Bir bilgisayar veya insan tarafından kırılması gerçekten zor olan bir şifre oluşturmuş
olsanız bile şifreniz yine de başka yönlerden zayıf olabilir.

Öğrencilerinize Sorun

Şifreler başka nasıl zayıf olabilir?

1. Bunlara örnek olarak sayabileceklerimiz: Bir şifreyi birçok hesap için tekrar tekrar
kullanmak, kişisel bilgiler içeren şifreler kullanmak, aynı şifreyi yıllarca
kullanmaya devam etmek veya şifreleri unutmak.

Sizce şifrenizi ne kadar sık değiştirmelisiniz?

Öğrencilerinize Söyleyin

İyi şifreler bile deşifre olabilir veya çalınabilir ancak yine de kendinizi korumak için bir
şeyler yapabilirsiniz. Hesabınızın olduğu bir internet sitesinde veri güvenliği ihlali söz
konusuysa, bu internet sitesinde ve benzer şifreleri kullandığınız tüm diğer internet
sitelerinde şifrenizi mutlaka değiştirin.

Çok sayıda uzun ve karmaşık şifreyi hatırlamak zor olabilir.

Öğrencilerinize Sorun

Şifrelerinizi bir kağıda veya bilgisayarınızdaki bir dosyaya yazmak sizce iyi bir fikir
mi? Neden?

Sınıf Etkileşimi

Şifrelerin yazılı olduğu kağıdın başkasının eline geçmesi veya birinin
bilgisayarınızdaki dosyayı fark etmesi gibi olasılıkları belirtin. Kullanıcıların şifrelerini
kaydetmelerine ve düzenlemelerine yardımcı olan bir uygulama olan şifre yöneticisi
kullanma yöntemini açıklayın.

İkinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Her gün çeşitli internet sitelerinde birçok farklı hesap kullanıyoruz. Bu siteleri



kullanmak için her seferinde giriş ve çıkış yapmak karmaşık bir hal alabiliyor.

Öğrencilerinize Sorun

Bir internet sitesindeki şifrenizi kaydetmek için tarayıcınızdaki şifre kaydetme
özelliğini hiç kullandınız mı? Neden?

İnternet sitesinin sizin kim olduğunuzu nasıl hatırladığını anlıyor musunuz?

1. Açıklamalarını isteyin. Ardından internet sitelerinin, kullanıcı girişlerini çerezleri
kaydederek hatırlayabildiğini açıklayın. Çerezler, bir internet sitesinin gelecek
ziyaretlerinizde tekrar giriş yapmanıza gerek kalmadan sizi ve bilgisayarınızı
tanımasını sağlamak üzere bilgisayarınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Ancak
çerezler internet siteleri arasında dolaşırken sizi izlemek için de kullanılabilir.
Size özel reklamlar göstermek için kullanılan yöntemlerden biri de budur.

Kendi bilgisayarınızdayken bir şifreyi kaydetmenin sorun yaratmayacağını düşünüyor
musunuz?

Öğrencilerinize Sorun

Bilgisayarınızda oturum açma şifresi mevcut mu?

Bilgisayarınızı başkalarıyla paylaşıyorsanız ne olacak?

1. Bu durumda, ilgili alana şifrenizi girerken şifreniz siyah noktalar veya yıldızlar ile
gizlense bile, bilgisayarınızı kullanan diğer kişilerin şifrenizi çözme ihtimali
mevcuttur. Şifrenin yazılırken ekranda görünmemesi başka bir yere de
kaydedilmediği anlamına gelmez.

Öğrencilerinize Sorun

Bir şifreyi paylaşmanın sorun oluşturmayacağı durumlar var mıdır? Ne zaman?
Neden?

1. Anne-babalarının şifrelerini istemesi veya Netflix gibi bir hizmette ortak şifre/aile
şifresi kullanılması örnek olarak verilebilir.

Şifrelerinizi kimseyle paylaşıyor musunuz? Öyleyse kiminle/neden?

Yakın bir arkadaşınızın "hatırım için söyle" demesi sizi şifrenizi paylaşmaya iter mi?
Neden?

Öğrencilerinize Söyleyin



Şifrenizi önem verdiğiniz biriyle paylaşmak isteyebilirsiniz, ancak birini önemsiyor
olmanız o kişinin internet hesaplarınıza tam erişime sahip olmayı hak ettiği anlamına
gelmemelidir.

Şifrenizi paylaşmadan önce bu kişiyle ilişkinizi dikkatlice değerlendirin ve zamanla
ilişkinizin nasıl değişebileceğini düşünün. Örneğin şifrenizi anne-babanızla veya
bakımınızı sağlayan kişiyle paylaşmak, en yakın arkadaşınızla paylaşmaktan farklı
bir tercihtir.

Öğrencilerinize Sorun

Şifrenizi paylaştığınızda başınıza neler gelebilir?

1. Birileri banka hesaplarınıza girebilir, internette sizin kimliğinize bürünebilir veya
sırlarınızı öğrenebilir.

Hesabınızın şifresini biriyle paylaşıyor olsaydınız, o hesabı daha farklı kullanır
mıydınız?

Öğrencilerinize Sorun

Birisi sizin ne yaptığınızı bilecek olsaydı Netflix'te bazı şeyleri izlememeyi veya e-
postalarınızda yazdıklarınızdan bazılarını silmeyi düşünür müydünüz?

Sınıf Etkileşimi

Öğrenciler ortak bir hesap kullanırken nasıl davrandıklarını düşünmelidir. İnternetteki
hareketlerinin, hesabı kullanan diğer kişilere gösterildiğini göz önünde
bulundurmalıdır.

Öğrencilerinize Sorun

Sosyal medya profiliniz sanal dünyadaki kimliğinizse, hesabınızı başkalarının da
kullanmasına izin vermek doğru mudur?

Sınıf Etkileşimi

Birinin sizin yerinize geçmesi ve arkadaşlarınıza mesajlar göndermesi ihtimali
üzerinde konuşun.

Öğrencilerinize Sorun

Kullandığınız cihazlardan herhangi birinde şifreleri kaydetme onayı verdiniz mi?
Neden? Bu, şifrelerinizi kişisel bilgisayarınızda veya telefonunuzda kaydetmenin
güvenli olduğunu düşündüğünüz anlamına mı geliyor? Bir arkadaşınız telefonunuzu
veya bilgisayarınızı ödünç almak isterse ne olacak?



Aileniz veya arkadaşlarınız gibi başka kişilerle paylaştığınız herhangi bir cihaz var
mı? O cihazda ortak bir hesap mı kullanıyorsunuz, yoksa herkesin kendi hesabı mı
var?

Kütüphanedeki, okuldaki veya başka bir yerdeki "herkese açık" cihazları kullanıyor
musunuz? O cihazda da, başka bir yerde olsanız yapacağınız şeyleri mi
yapıyorsunuz?

Üçüncü Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Gruplara daha önce hiç okuldaki, kütüphanedeki veya herkese açık başka bir
alandaki bilgisayara giriş yaptıklarında, kendilerinden önceki kişinin sosyal medya
veya e-posta hesabının açık olduğunu görüp görmediklerini sorun. Bu durumda
hesaba göz mü atacaklarını yoksa doğrudan kendi işlerine mi bakacaklarını sorun.

Sınıf Etkileşimi

Tartışmaları için öğrencilere 5 dakika verin ve sonra görüşlerini paylaşmalarını
isteyin. Grubun böyle bir izinsiz kullanım üzerine konuşmasını sağlayın.



Hesaplara İzinsiz Erişim

Birinci Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Lütfen dikkat: Bu etkinliğin içerik kapsamı için bkz. "Etkinlik 1: Şifrelerle İlgili Temel
Bilgiler." Bu materyaldeki bilgilerin üzerinden tekrar geçme veya bu bölümü
atlamayla ilgili kararı tamamen size bırakıyoruz.

Öğrencilerinize Söyleyin

Başkalarının şifrenizi bilmeden veya şifrenizi rastlantı eseri doğru tahmin etmeden
bile hesabınıza erişmesi mümkündür. Hakkınızda yeterince kişisel bilgiye sahip olan
kişiler, bu bilgilere dayalı tahminler yaparak şifrenizi bulabilir veya çalıştığınız
şirketten birini size ait bilgileri vermeye ikna edebilir. Hesaplarınıza herhangi bir
teknoloji kullanarak girilmeye çalışılmadığı için bu tür saldırılar sosyal korsanlık veya
sosyal mühendislik olarak adlandırılır.

Öğrencilerinize Sorun

Aranızda bir internet sitesinde kullandığı şifreyi unutmuş olan varsa lütfen el
kaldırsın.

"Şifremi unuttum" bağlantısına tıkladığınızda ne olur?

1. İnternet sitesi genellikle güvenlik sorularını yanıtlamanızı ister veya telefon
numaranız ya da e-postanız üzerinden sizinle iletişim kurmaya çalışır.

İnternet sitesinin sorduğu bazı güvenlik soruları nelerdir?

1. Bunlardan bazılarının arkadaşlar veya tanıdıklar tarafından yanıtlanabilecek
veya tahmin edilebilecek sorular olduğunu açıklayın. Örneğin evcil hayvanlarının
adı, doğdukları şehir, annelerinin kızlık soyadı, en sevdikleri öğretmenlerinin adı,
en iyi arkadaşlarının adı, tuttukları takım.

Sizinle ilgili bu tür bilgileri başka kimler bilebilir?

Şifrenizi unuttuğunuzda internet siteleri sizinle nasıl iletişime geçiyor?

İletişim noktalarınıza başka kimler erişim sağlayabilir?

Öğrencilerinize Sorun



Bir yabancı, güvenlik sorularına verdiğiniz cevaplarla bağlantılı kişisel bilgilerinizi
nasıl öğrenebilir?

1. Sosyal medya paylaşımlarınızdan, internetteki herkese açık bilgilerinizden,
birkaç deneme yaparak, arkadaşlarınızla iletişime geçerek vb.

Kişisel bilgilerin yer aldığı sosyal medya paylaşımlarına verebileceğimiz örnekler
nelerdir?

1. Örneğin Instagram'da açıklamaya kedinizin adını yazarak yaptığınız bir
paylaşım, yer bildirimi yaparak etiketlediğiniz bir fotoğraf veya herkese açık
doğum günü paylaşımları.

Bir kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve şifresini ele geçirmek için Google nasıl
kullanılabilir?

1. Bir arama motoru, internetteki okul gazetesinde size bir kişinin 9. sınıftayken
çektirdiği bir fotoğrafı gösteriyorsa, o kişinin dokuzuncu sınıftaki öğretmeninin
adına ulaşabilirsiniz.

İkinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Güvenlik sorularına verdiğiniz cevaplara ilişkin bilgilerin yer aldığı paylaşımlar
yapmanız güvenliğinizi riske atabilir. Cevaplarını sadece sizin bildiğiniz güvenlik
sorularını seçtiğinizden emin olun. Kolayca hatırlayabilecekseniz veya bir şifre
yöneticisinde tutacaksanız güvenlik sorularına uydurma cevaplar da verebilirsiniz.

İnternet siteleri, kullanıcıların hesaplarına ait telefon numaraları veya e-postalar
aracılığıyla kullanıcılarla iletişim kurabilir. Kullanıcı şifresini unuttuğunda, internet
siteleri genellikle kullanıcıya geçici bir şifre verir veya kullanıcının şifresini yenilemesi
için bir bağlantı gönderir.

Öğrencilerinize Sorun

Yeni şifreyi talep eden kişinin kullanıcının kendisi olduğundan emin olmak için bu
güvenli bir yöntem midir?

Hesabınızla bağlantılı e-posta adresini paylaştığınızda ne olur?

1. Şifre yenileme bağlantısı çoğu zaman güvenli bir yöntemdir ancak hesabınızı
veya şifrenizi başka biriyle paylaşırsanız kendinizi riske atmış olursunuz.



Öğrencilerinize Söyleyin

Sosyal korsanlık sizinle doğrudan iletişime geçen ve bilgilerinizi vermeniz için sizi
kandırmaya çalışan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kişiler bazen
başkasıymış (arkadaşınız, ailenizin bir ferdi veya bir banka çalışanı) gibi davranır ve
sizden kimliğinizi doğrulamaya yarayacak (doğum tarihiniz gibi) önemli kişisel
bilgilerinizi paylaşmanızı ister. Bazen arkadaşınızın sosyal medya hesabını ele
geçirip size (ve muhtemelen başkalarına da) mesaj atarak doğum tarihinizi veya
nerede büyüdüğünüzü sormak gibi daha kurnazca yöntemler de kullanılabilir. Bir
arkadaşınızdan size garip gelen bir mesaj alırsanız, öncelikle arkadaşınıza (sosyal
medya dışında bir platformdan) ulaşarak bu mesajı gerçekten kendisinin gönderip
göndermediğini anlamanız gerekir.

Gerçek gibi görünen bir e-posta veya internet sitesi yoluyla yapılan saldırılara şifre
tuzağı adı verilir ve bu saldırılar kimliğinizin çalınmasıyla sonuçlanabilir. Örneğin bir
kimlik hırsızı sizin adınıza kredi kartları alıp kullanabilir, bu durumda yaşınız
ilerlediğinde sizin bir kredi kartı almanız zor olabilir.

Hırsızlar şifre tuzağı yöntemini kullanarak sizin kimliğinize bürünebilir ve e-
postalarınızda gezinmelerine, sizmiş gibi davranıp arkadaşlarınıza mesaj
göndermelerine veya paranızı çalmalarına imkan verecek daha çok bilgiye
ulaşabilirler. Hırsızlar ayrıca bu yöntemle sizin bilmediğiniz yeni bir şifre oluşturarak
hesabınızı kullanmanızı da engelleyebilir.



Ödev

Alıştırma Kağıdı

Ödev

Öğrencilerden aşağıdaki soruları yanıtlamalarını isteyin ve verdikleri cevapları metin
veya görsel biçiminde Şifreler Hakkında Bilgi Alma Alıştırma Kağıdına ekleyin.

1. Bir daha şifre oluşturmanız gerektiğinde bu dersten öğrendiğiniz hangi üç bilgiyi
uygulayacaksınız?

2. Şifrenizi başka biriyle paylaşmanın sorun olmayacağını düşündüğünüz bir durum
nedir?

3. Şifrenizi başka biriyle güvenli şekilde paylaşmak için kullanabileceğiniz üç
strateji nedir?

4. Bir şifrenin kötü ellere geçmesi sonucu neler olabileceğiyle ilgili üç örnek verir
misiniz?
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