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1 SARRERA   

1.1 Informazio-sistema eta sistema informatikoa 

a. Informazio-sistema 

Antolatuta, erlazionatuta eta koordinatuta dagoen elementu multzo bat da, enpresa baten 

funtzionamendu orokorra edo edozein giza jardueraren helburuak lortzeko. 

Elementuak ondorengo hauek dira:  

 Baliabideak: fisikoak (ordenagailuak, osagaiak, periferikoak eta konexioak) zein logikoak 

(sistema eragileak eta informatika-aplikazioak) izan daitezke. 

 Giza taldea: erakundean lan egiten duten pertsonekin osatuta. 

 Informazioa: esanahia duten datu antolatuen bilduma da. 

 Jarduerak: erankundean egindakoak, informatikarekin loturarik ez izan arren. 

BALIABIDEAK GIZA TALDEA

JARDUERAK INFORMAZIO

INFORMAZIO-
SISTEMA ERAKUNDEAREN 

HELBURUAK

Irudia 1-1. Informazio-sistema baten elementuak

 

b. Sistema informatikoa 

Elementu fisikoz (hardwarea, gailuak, periferikoak eta konexioak), logikoz (sistema eragileak, 

informatika-aplikazioak eta protokoloak) eta askotan giza elementuz (hardwarea eta 

softwarea kudeatzen dituzten pertsonak) osatuta dagoen sistema da. 
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Sistema informatikoa informazio-sistemaren azpimultzo bat izan daiteke, baina teorian 

informazio-sistema batek ez du zertan elementu informatikorik eduki, gaur egun zaila bada 

ere. 

1.2 Segurtasuna 

a. Segurtasun kontzeptuaren hastapenak informazio-sistemetan 

RAE-ren arabera, seguru hitzaren esanahietako bat honakoa dugu: “arrisku edo kalte orotik 

libre”. 

Informatika-segurtasuna arauak, prozedurak, metodoak eta teknikak diseinatzeaz 

arduratzen da, informazio-sistema seguru eta fidagarria lortzeko. 

Informazio-sistemek gutxieneko arrisku-maila daukate beti, ezarritako segurtasun-neurriak 

edonolakoak direla ere. Segurtasun-sistema bat martxan jartzeko, honako hauek ezagutu 

behar dira: 

 Sistema osatzen duten elementuak: erakundearen arduradun edo zuzendariekin 

identifikatu daitezke, bileren eta hautemate zuzenaren bidez. 

 Sistemari eragiten dioten arriskuak: ustekabekoak eta baita apropos egindakoak ere. 

 Martxan jarri behar diren neurriak, arrisku potentzialak ezagutu, aurreikusi, eragotzi, 

gutxitu edo kontrolatzeko. 

Arriskuak aztertu eta neurriak ezarri ondoren, aldizkako jarraipena egitea gomendatzen da 

oso. 

Informazio-sistema bat osatzen duten elementu guztiek segurtasun-hutsegiteak eduki ahal 

badituzte ere, informazioa da erasotzen errazena. 

b. Segurtasun motak 

 Aktiboa: bere helburua da mehatxuak txikitu edota eragozteko babesak edo neurriak 

jartzea. Adibideak: erabiltzaileak eta pasahitzak ezartzea, antibirusak instalatzea. 

 Pasiboa: bere helburua da eragindako kalteak txikiagotu eta sistemaren berreskurapena 

erraztea, behin segurtasun-arazoa sortuta. Adibidea: segurtasun-kopiak aldiro egitea. 

c. Informazio-sistema seguru baten ezaugarriak 

 Osotasuna:  

o Definizioa: informazioa edonoiz eskatuta ere, kaikotasuna eta doitasuna bermatzen 

ditu sistemak. 

o Azalpena: datuak baimenik gabe ez direla aldatu edota suntsitu bermatzen du. 

 Konfidentzialtasuna: 

o Definizioa: informazioa baimendutako erakunde, mekanismo edo pertsonentzat 

bakarrik izango da eskuragarri, eta baimendutako uneetan eta kontrolatutako 

moduan. 
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o Prebentzioa: sarbide-kontrol bat diseinatu behar da, jakiteko sisteman nor sartu ahal 

den, sistemaren zein eremutan eta noiz sartu ahal diren, eta zer eragiketa egin ahal 

diren. 

 Eskuragarritasuna:  

o Definizioa: informazioak baimendutako erabiltzaileentzat eskuragarri egon behar du. 

eta haiek behar dutenean. 

1.3 Arrisku-analisia 

“Kate-mailarik ahulenean apurtzen da beti katea“ 

 

a. Azterketa-elementuak 

Informazio-sistema bat aztertzen hasteko, honako elementu hauek hartu behar dira kontuan: 

aktiboak, mehatxuak, arriskuak, ahultasunak, erasoak eta eraginak. 

 

 Aktiboak: informazio-sistemari dagozkion baliabideak edo harekin lotura dutenak. 

Sailkapena: 

o Datuak: edozein erakunderen muina dira. 

o Softwarea: sistema eragileak eta aplikazioak. 

o Hardwarea: aplikazioak barnean hartzen ditu eta berari esker ibiltzen dira. 

o Sareak: datuak komunikatu eta transmititzeko bidea dira. 

o Euskarriak: datuak erregistratu eta gordetzeko tokiak dira. 

o Instalazioak: informazio-sistemak barne hartzeko tokiak dira. 

o Langileak: informazio-sistemak erabiltzen dituztenak. 

o Bezero edo erabiltzaileei eskainitako zerbitzuak: produktuak, webguneak, foroak, 

posta elektronikoa, eta abar. 

 Mehatxuak: ahal izanez gero, sistemari erasoko dioten faktoreak, haren ahuldadeez 

baliatuta. Sailkapena: 
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o Eteteko mehatxua: informazioa eskuratzeko bidea desgaitzea du xede. Adibideak: 

osagai fisikoak hondatzea, komunizazio-kanalak moztea edo asebetetzea. 

o Atzemate-mehatxua: baimenik gabe erakundearen isilpeko informaziora sarbidea 

duten pertsonak, programak edo ekipoak.  

o Aldatze-mehatxua: pertsonek, programek edo ekipoek sistemaren programak eta 

datuak aldatzen dituzte. 

o Fabrikatze-mehatxua: sistemari gezurrezko informazioa gehitzen zaio. 

Jatorriaren arabera, honako mehatxuak ditugu: 

o Istripuzkoak: istripu metereologikoak, suteak, uholdeak, giza erroreak, software- eta 

hardware-erroreak. 

o Asmo txarrekoak: beti giza ekintzak eragindakoak. Adibidez: software maltzurraren 

sarrera, intrusio informatikoa, lapurretak edo ebasketak. 

 Arriskuak: ahultasun bat aprobetxatuz, mehatxu bat burutu dezaketen aukerak dira. 

Horietako bat gertatuz gero, honako aukera hauek ditu erakunde batek: 

o Onartzea, ezer egin gabe. 

o Txikiagotu edo deuseztatzeko neurriak hartzea. 

o Transferitzea (esaterako, aseguru bat kontratatuz). 

 Ahultasunak: aktibo baten aurka mehatxu bat gauzatzeko dauden aukerak. Arrisku-

analisia egitean, aktibo bakoitzaren ahuldadeak kontutan hartu behar dira. 

 Erasoak: sistemaren aurkako mehatxu bat gauzatzen denean agertzen dira. Sailkapena: 

o Aktiboak: komunikazio-kanalak aldatu, suntsitu, ezabatu, gehitu, blokeatu edo 

kolapsatzen badira. 

o Pasiboak: baimenik gabe sistemaren informaziora iristen badira.    

 Eraginak: sisteman eragindako kalteak dira, aktibo bat edo gehiagoren aurka mehatxu 

bat edo gehiago gauzatzen direnean. Sailkapena: 

o Kuantitatiboak: kalteak ekonomikoki kuantifikatu daitezke. 

o Kualitatiboak: kalteak ekonomikoki ezin dira kuantifikatu. 

b. Arrisku-analisiaren prozesua 

Informazio-sistema batean segurtasun-politika bat ezartzeko, beharrezkoa da eskema honi 

jarraitzea: 

 Aktiboen inbentarioa egin. 

 Aktiboen segurtasunari eragin ahal dioten mehatxuak detektatu. 

 Indarrean dauden segurtasun neurriak identifikatu eta ebaluatu. 

http://hiztegiak.elhuyar.org/es_eu/anular
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 Aktiboen ahultasunak identifikatu eta ebaluatu. 

 Erakundearen segurtasun-helburuak identifikatu. 

 Arriskuak neurtzeko sistemak zehaztu. 

 Eraso batek eragingo lukeen kaltea zehaztu. 

 Babes-neurriak identifikatu eta aukeratu. 

1.4 Arrisku-kontrola 

Behin arrisku-analisia eginda, informazio-sistema seguru bat lortzeko beharrezko zerbitzuak 

zehaztu behar dira. Zerbitzu horiek eskaintzeko, sistemari dagozkion mekanismoak egokitu 

behar dira.  

a. Segurtasun-zerbitzuak 

 Osotasuna. Sistemaren datuak baimenik gabeko pertsonek aldatzea edo indargabetzea 

eragozten du. 

 Konfidentzialtasuna. Komunikazio bateko datuak ezagutaraztearen aurka babesten du. 

 Eskuragarritasuna. Baimendutako entitateek informazioa eskura izatea ahalbidetzen du. 

 Kautotzea. Sistemak erabiltzaile ezagun baten benetako nortasuna egiaztatzeko gai izan 

behar du. 

 Gaitzespen eza. Ezin da ukatu bidalitako informazio bat benetan bidali dela eta ezin da 

ukatu jasotako informazio bat benetan jaso dela. 

 Sarbide-kontrola. Sistemaren baliabideak baimentutako langileek eta erabiltzaileek 

bakarrik erabili ahal izango dituzte. 

b. Segurtasun-mekanismoak 

Betetzen duten funtzioaren arabera, honako sailkapena dugu: 

 Prebentiboak: erasoak saihestea dute xede. 

 Detektatzaileak: erasoa behin sortuta eta sistemari kalteak eragin aurretik aritzen dira. 

 Zuzentzaileak: erasoa behin sortuta eta sistemari kalteak eragin ondoren aritzen dira. 

Kaltearen ondorioak konpontzea dute xede. 

Mekanismo bakoitzak segurtasun-zerbitzu bat edo gehiago eskaini ahal dizkio sistemari. 

Segurtasun-mekanismoak aukeratzeko unean, ondorengoak hartu behar dira kontuan: 

informazio-sistema, bere funtzioa, erakundearen egoera ekonomikoa eta sistemaren arrisku 

ezagunak.  

 Segurtasun logikoa. Mekanismo hauek informazioa digitalki babestea dute xede. 

o Sarbide-kontrola. Erabiltzaile eta pasahitzen bidez. 
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o Zifratzea. Datuak zifratze-algoritmo batek sortutako gako berezi baten bidez 

maskaratzen dira. 

o Antibirusa. Birusak eta software maltzurraren sarrera antzematen eta eragozten du. 

o Suebakia. Sistemarako sarbidea ukatzen edo murrizten duten gailuak dira. 

o Sinadura digitala. Datu telematikoak transmititzeko eta dokumentu elektronikoak 

kudeatzeko erabiltzen da. 

o Ziurtagiri digitala. Dokumentu digitalak dira, non baimendutako entitate batek 

pertsona edo entitate baten identitatea bermatzen baitu. 

 Segurtasun fisikoa. Mekanismo hauek fisikoak dira eta eraso fisiko zein logikoetatik 

babesten dute sistema. 

o Datuen kopiak. Informazioaren segurtasun-kopiak gune seguru batean gordetzea 

dute xede. 

o Babesgailu fisikoak. Tximistorratzak, ke-detektagailuak, su-itzalgailuak, suebakiak, 

arrotzen aurkako alarmak, etengabeko elikatze-sistemak, besteak beste. 

d. Segurtasunaren ikuspegi orokorra 

Informazio-sistema ororen nukleoa informazioa da eta haren ezaugarriak (osotasuna, 

konfidentzialtasuna eta eskuragarritasuna) babesteko, inguratzen duten mailak kontuan hartu 

behar dira. Kanpoko mailatik hasita eta informaziora ailegatu arte, honako maila hauek 

daude: 

 Kokaleku fisikoa: eraikina, solairuak edo langelak. 

 Hardwarea eta sareko osagaiak: kokaleku fisikoaren barruan daude, eta informazioari 

eutsi eta banatu egiten dute. 

 Sistema eragilea eta software oro: informazioaz arduratzen dira. 

 Internet-konexioa: kanpoaldearekin konektatzeko. 

 Informazioa. 
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Irudia 1-2. Informazio-sistema baten mailak

Informazioa

Sistema 
eragilea

Hardwarea

Eraikina
Internet

 

1.5 Analisi eta arriskuak kudeatzeko tresnak 

a. Segurtasun-politika 

 Zer deskribatzen du? Informazio-segurtasunari buruzko erakunde baten ildoak eta 

helburuak. 

 Zergatik idazten da? Erakundearen langile oro honako hauetaz kontzientzatzeko: 

o Informazio-segurtasunaren printzipioez. 

o Zein diren planifikatutako segurtasun-helburuak lortzeko arauak. 

 Zein dira informazio-sistemaren segurtasun-helburuak? 

o Segurtasun-beharrak eta sistemari mehatxu egiten dizkioten arriskuak identifikatzea. 

o Segurtasun-neurriak zerrendatzea. 

o Identifikatutako arriskuei aurre egiteko aplikatu behar diren arauak eta prozedurak 

azaltzea. 

o Informazio-sistemaren ahultasun guztiak antzeman eta aktiboetan gertatzen diren 

akatsak kontrolatzea. 

o Gertakizun-plan bat definituzea. 

 Arriskuak aztertu eta kudeatzeko tresnak. 

o MAGERIT: informazio-sistemetan erabiltzeko metodologia. 

o PILAR: Espainiako Administrazio Publikoan erabilitako prozedura informatikoa.  
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b. Auditoretza 

 Definizioa: informazio-sistema baten analisi xehatua, zeinaren bidez aurkitu, identifikatu 

eta zuzentzen baitira osatzen duten aktiboen eta burutzen diren prozesuen ahultasunak. 

 Helburua: erakundearen segurtasun-politikan deskribatzen diren helburuak betetzen 

direla egiaztatzea.  

 Tresnak: 

o Eskuzkoak 

o Berariazko softwarea 

 Auditoretza-txostenaren edukiak: 

o Aztertutako aktibo eta prozesuen azalpena eta ezaugarriak. 

o Aktiboen arteko erlazio eta loturen analisia. 

o Aktibo bakoitzean identifikatutako ahultasunen zerrenda eta ebaluazioa. 

o Segurtasun-arloko araudia betetzen delako egiaztapena. 

o Prebentzio- eta zuzentze-neurrien proposamena. 

 Auditoretza-mota:  

o Osoa: informazio-sistema osoan egindakoa. 

o Partziala: informazio-sistemako atal batzuetan egindakoa. 

 Nork burutzen ditu auditoretzak? 

o Erakundearen langile espezializatuek. 

o Erakundearen kanpoko langile espezializatuek. 

c. Gertakizun-plana 

 Definizioa: negozioaren jarraitutasuna bermatzen duen kudeaketa-tresna, informazio-

sistemari mehatxu egiten dioten arriskuen aurrean babesa emanez edo eraso baten 

ondoan berreskuratuz.  

 Planaren edukiak: 

o Babes-plana. Baditu kalteak eragozten dituzten prebentziozko neurriak. 

o Larrialdi-plana. Jasotzen du zer egin mehatxu bat gauzatzen ari den unean edo 

gertatu ondoren. 

o Berreskuratze-plana. Hondamendiak gertatuz gero, martxan zer jarri adierazten du. 
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d. Segurtasun-ereduak 

 Definizioa: informazio-sistemak ebaluatzeko erabiltzen den segurtasun-politika baten 

adierazpen formala (termino tekniko eta matematikoak erabilita). 

 Sailkapena: 

o Sarbide-matrizea. Ondorengo oinarrizko elementuak hartzen ditu kontuan: pertsona,  

objektua eta sarbide-mota.  

o Kontrolatzeko funtzioetan oinarritutako sarbidea. Aurrekoaren kasu partikular bat 

da. Sarbidea pertsonaren funtzioaren arabera diseinatzen da.  

o Maila anitzekoa. Eredu hau datuen hierarkian dago oinarrituta. 

1.6 Ariketak 

a. Zein da segurtasun-akats gehienen iturria? Arrazoitu zure erantzuna. 

b. Sistema informatiko seguru batek zer ezaugarri bete behar ditu?  

c. Zer bermatzen du osotasunak? 

d. Arrisku-analisi bat egiteko, zein elementu dira aztergai? 

e. Zer da haririk gabeko sare baten SSID? 

f. Azaldu zer den mezu bat zifratzea. 

g. Ikertu zer diren bidegabe sartze-probak. 

h. Ikertu haririk gabeko sareen eta kabledun sareen arteko desberdintasunak. 

i. Zertan datza informazio-berreskuratzea? 

j. Segurtasun-politika berak edozein enpresatarako balio al dezake? 

k. Ikertu Bell-LaPadula izeneko segurtasun-eredua. 
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2 SEGURTASUNA INGURUNE FISIKOAN 

2.1 Segurtasun pasiboa, aktiboa, fisikoa eta logikoa 

a. Segurtasun pasiboa eta aktiboa 

 Segurtasun pasiboa: behin segurtasun-arazoa sortuta, eragindako kalteak txikiagotu eta 

sistemaren berreskurapena erraztearren ezarritako neurriekin osatuta dago,. Adibidea: 

segurtasun-kopiak aldiro egitea. Informazio-sistema bati segurtasun pasiboa ematen 

dioten mekanismoak eta zerbitzuak fisikoak zein logikoak izan daitezke. 

 Segurtasun aktiboa: bere helburua da mehatxuak txikiagotu edota eragozteko babesak 

edo neurriak jartzea. Adibideak: erabiltzaileak eta pasahitzak ezartzea, antibirusak 

instalatzea. Informazio-sistema bati segurtasun aktiboa ematen dioten mekanismoak eta 

zerbitzuak fisikoak zein logikoak izan daitezke. 

b. Segurtasun fisikoa eta logikoa 

 Segurtasun fisikoa: enpresa edo erankundearen elementu fisikoen babesarekin 

zerisukia duena. Adibideak: hardwarea eta jarduera profesionalak egiten diren 

eraikinetan. 

 Segurtasun logikoa: enpresa edo erakundearen softwarea edo sistema eragileekin 

zerikusia duena; edo beste modu batean esanda, datu eta informazioarekin zerikusia 

duena. 

2.2 Segurtasuna ingurune fisikoan 

Ingurune fisikoa: ekipo informatikoak, sareko sistema eta periferikoak dauden gela edo 

eraikuntzari deitzen zaio. Dena den, neurri logikoak ezartzeak ez du ezertarako balio instalazio 

fisikoetan segurtasuna kontuan hartzen ez bada. 

a. Ingurune fisikorako jendearen sarbidea 

 Ingurune fisikora baimendutako pertsonak bakarrik sartuko dira. Hau kontrolatzeko era 

ugari daude:  

o Bideo-zaintza 

o Zaintzaleak 

o Giltzak 

o Gertutasun-txartelak 

o Biometria 
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 Arrotzen aurkako alarma. Beti hartu behar da kontuan datuak direla informazio-sistema 

baten babes fisiko eta logikoaren helburua. Gune babestuetan arrotzen sarrera ohikoa 

denez gero, oso garrantzitsua da baimenik gabeko pertsonen presentzia antzemateko 

alarmak ezartzea. 

Orokorrean, alarma-sistema batek honako osagai hauek izaten ditu:  

o Modulu nagusia. Gainontzeko osagaiak kontrolatu eta koordinatzen ditu. Aktibatu 

eta desaktibatzeko kontsola bat dauka normalean. 

o Detektagailuak. Bolumen edo tenperatura-sentsoreak dituzte jeneralean haien 

eremu fisikoan jarduteko.  

o Kableatu sistema. Osagaiak haririk gabekoak izanez gero. 

o Larrialdietako bateriak. Gailu bakoitzean kokatuta daude eta une oro funtzionatzen 

dute. 

o Ukipen magnetikoak. Ate eta leihoetan kokatzen dira. Bi pieza magnetiko dituzte. 

Pieza horiek bananduta izanez gero, atea edo leihoa irekita dagoela esan nahi du.  

o Telefono-ohartarazlea. Soinu-seinale edo ahots-mezu baten bidez konektatzen dira 

telefono-zenbaki lehenetsiekin. 

o Larrialdietako sakagailuak. Agerian ez dauden guneetan kokatzen dira eta alarma 

aktibatzeko erabiltzen dira. 

o Alarma bera. Intrusio bat gertatuz gero, sirena moduko seinale indartsu bat igortzen 

du argi-seinaleekin batera. 

b. Instalazio elektrikoa 

 Zergaitik da hain garrantzitsua? Hardware gehiena korronte elektrikoaren bidez 

dabilelako. 

 Sare elektrikoaren ikuspuntuak: 

o Barrukoa: jabetza enpresarena da. Eta segurtasunaren inguruan, honako hauek dira 

kontuan hartu beharrekoak: 

o Sistema osoak funtzionatu dezan beharrezkoa den potentzia kontratatzea. 

o Elementu homologatuekin muntatua egotea. 

o Espainia eta Europako arauak betetzea (UNE eta UNE-EN). 

o Kanpokoa: argindar hornitzailearena da eta segurtasunari dagokionez, agerian 

dagoen kableatua edo heltzeko erraza dena ezkutatzea baino ezin da egin. Gainera, 

hori egin ahal izateko, hornitzaileari baimena eskatu behar zaio. 

 Lur-hargunea:  

o Hura instalatzea ezinbestekoa da. 
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o Langileen elektrokuzio-arriskua eta ekipoen matxurak saihestea du helburu. 

 Matxurak izanez gero, aurre egiteko behin-behineko baliabideak: 

o Ekipo elektrogenoak: korronte elektronikoaren sorgailuak dira (enpresak kontratatuta 

duen sare elektrikotik aparte). 

o EES: korronte elektrikoaren sortzaileak ere badira. Atal berezi batean zehatzago 

deskribatuko dira. 

c. Tenperatura 

 Ordenagailuak funtzionatzeko tarterik egokiena: 15-25 gradu artekoa. 

 Ordenagailu-guneetan, airea girotzeko sistema bat instalatu behar da: 

o Langileentzat atsegina izan behar da. 

o Ekipoen funtzionamendua ez du arriskuan jarri behar. 

 Kalkulu-zentroetan, geletako temperatura ekipoetarako egokia izan behar da: 22 ºC. 

d. Airearen hezetasuna 

 Ordenagailu eta zerbitzarietarako airearen hezetasun erlatiborik egokiena % 40-50 

artekoa da. 

 Pertsonek airearen hezetasuna igoarazten dute; ekipo informatikoek, berriz, ez. 

 Hezetasuna kontrolatzeko gailuak: hezegailuak eta hezetasun-kengailuak. 

 Hauts-partikulak: ordenagailuen etsai handiak dira. 

 Airea kudeatzeko gailuak:  

o Hautsa eta beste partikula batzuen kontrako iragazkidun aire-garbigailuak. 

o Gas-detektagailuak. 

e. Ura 

 Hardwarearen etsai itzela da. 

 Aurre egiteko gomendioak: 

o Hardwarea duten gelek bainugela eta ur irteeretatik urrun egon behar dute. 

o Hardwareak leihoetatik urrun egon behar du eta lurrean jarri gabe. 

 Gailuak: lurrean, hormetan eta sabaian instalatzeko likido-detektagailuak. 

f. Suteen aurkako sistema 

 HORMETAKO LANGAK 

o Funtzioa: eraikinak edo eraikin bateko guneak bereiztea. 
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o Xedea: tarte batez sutea aldameneko guneetarako hedapena saihestea. 

o Erabilitako materialak: suarean kontrakoak, erregaitzak eta suarekiko oso 

erresistenteak. 

  SUAREN AURKAKO ATE ETA UHATEAK 

o Ateen funtzioa: 

o Aldameneko guneetara sua, kea eta gas toxikoen hedapena saihestea 

o Ebakuazio-bideak babestea 

o Ate motak: baskulagarriak, guillotina-ateak, gidaridunak, zabukariak, pertsianadunak 

o Ateetan erabilitako materialak: zura, metala eta beira 

o Uhateen funtzioa: aldameneko guneetara sua, kea eta gas toxikoen hedapena 

saihestea 

o Uhateen kokapena: aireztapen-bideetan eta aire girotuaren irteeretan 

Irudia 2-1. Suaren aurkako atea

 

 SU-DETEKTAGAILUAK 

o Instalazioa:  

o Normalean sabaietan edo geletako hormetako gunerik altuenetan. 

o Balizko zenbat sute-sorgune dauden, beste ke-detekzio puntu kokatu behar dira. 
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o Funtzionamendua. Detektagailuak honako kasu hauetan jartzen du martxan suteen 

aurkako alarma: 

o Tenperatura-igoera handiak sumatzen direnean. 

o Airean kea edo errekuntza-partikulak daudenean. 

o Motak: 

o Optikoak 

o Ionikoak 

o Termikoak 

o Ke-erauzgailuak 

 SU-ITZALGAILUAK 

o Mundu-mailan estandarizatu gabeko motak 

o A – Solidoak: zura, plastikoa, kautxua, papera eta ehunak. 

o B – Likidoak: gasolina, autoentzako olioa, pintura eta alkohola. 

o C – Gasak: butanoa, gas naturala, propanoa, hidrogenoa eta metanoa. 

o D – Elementu erradiaktiboak: metal arinak, hauts metaldunak eta metal 

alkalinoak. 

o Elektrokuzio-arriskua: korronte elektrikoa eroan, sortu edo biltzen dituzten 

materialak. 

 DETEKTATU ETA ITZALTZEKO SISTEMA MISTOAK 

o Definizioa: sutea piztuta dagoenean edo sute-arrisku alarma gertatzen denean, 

itzaltze-prozesua martxan jartzen duten sistema automatikoak. 

o Funtzionamendua: 

o Sentsore batek sute-hasiera detektatzen du eta kontrol-ekipoari soinu-seinalea 

zein seinale elektrikoa bidaltzen dizkio. 

o Kontrol-ekipoak seinalea jasotzen du eta sutea zer tokitan gertatu den 

adierazten du. 

o Kontrol-ekipoak pertsonen ebakuaziorako eta sua itzaltzeko prozedurak martxan 

jartzen ditu. 

o Itzaltze-sistema aktibatzen da eta eraginpeko gunean, dagozkien su-itzalgailuak 

automatikoki husten ditu. 

o Kontrol-ekipoak sutearen egoera uneoro egiaztatzen du. 
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g. Aseguruak 

 Arrisku-aseguru bat edo gehiago kontratatua izateak izandako kalte edo galerak 

konpentsatuko ditu. 

2.3 DPZ baten ingurune fisikoa 

a. DPZ 

 Definizioa: erakunde baten sare, ordenagailu eta baliabideei ostatu emateko erabiltzen 

diren lokalak, zeinetan erakundearen informazio guztia kokatzen den. 

 Sinonimoak: kalkulu-gunea, data center. 

 Xedea: informazioaren osotasuna, konfidentzialtasuna eta eskuragarritasuna babestea.  

 Segurtasun-neurri gehigarriak: 

o Segurtasun fisiko erredundantea 

o Sarbide-kontrola 

o Egiturak 

b. Segurtasun fisiko erredundantea 

 Bikoizteko elementuak: 

o Argindarra 

o Su-detektagailuak eta -itzalgailuak 

o Zuntz optikozko kableak 

o Aire-girotzea 

o Bi Internet zerbitzu-hornitzaile edo gehiago 

o DPZ babes-zentroa: beste eraikin bat bikoiztutako informazioarekin 

c. Sarbide-kontrola 

 Zinpeko jagoleak 24 orduz 

 Inguruko eta barruko guneetako sarbide-kontrola 

 Ibilgailuen matrikulak ezagutzeko kamerak 

 Telebista-zirkuitu itxiko zaintza 

 Ate blindatuak gune kritikoetan 

 Sistema biometrikoak 

 DPZan sartzeko banakako sarbide-kontrola 
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d. Egiturak 

 Zama handiei eusteko zoruak 

 Elektrokuzio- eta uholde-arriskuak saihesteko zoru bikoitzak 

 Lurrikaren aurkako eraikuntza, lurrikarak izateko dauden arrisku-guneetan 

 Sua eta hautsaren aurkako hormak 

 Isolamendu termikoa hormetan zein leihoetan 

 Gela hotza 

2.4 Ariketak 

a. Zergatik da garrantzitsua segurtasun-neurri pasiboak hartzea, ahal diren 

segurtasun-neurri aktibo guztiak martxan jarri badira? Arrazoitu zure 

erantzuna. 

b. Demagun erakunde batek segurtasun-sistema logiko bat ezarri duela, zeinek 

sarbide-telematikoak eragozten dituen. Erakundeak duen informazio-sistema 

segurutzat hartu ahal da? 

c. Ikertu: 

 Zer dira detektagailu bolumetrikoak? 

 Zer neurtzen dute? 

 Nola funtzionatzen dute? 

 Zer detektatu behar dute martxan jartzeko? 

 Arrotzen aurkako alarma aktibatu ahal du detektagailu bolumetriko batek, babesteko 

gelan txoriak edo tamaina txikiko animaliak sartuz gero? 
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d. Posible da ordenagailu bat korronte elektrikorik gabe ibiltzea? 

e. Argi-etena gertatuz gero, zergatik dira garrantzitsuak larrialdietako argiak? 

f. Bilatu Interneten instalazio elektrikoen segurtasunari buruzko AENOR-en 

arauak, eta azaldu zertaz arduratzen diren. 

g. Ikertu zer higadura-mota pairatzen duten ordenagailuek muturreko 

tenperaturak dituzten eremuetan. 

h. Hautsak zirkuitulaburrak eragin ahal ditu? 

i. Zerbitzariak funtzionatu ahal izateko, giza presentzia ezinbestekoa al da? 

j. Zer su-itzalgailu mota erabili behar da ordenagailu-gela batean? 

k. Su-itzalgailuek araudiren bat bete behar dute? 

l. Su-detektagailu bat zorutik metro batera instalatuta egongo balitz, martxan 

jarriko litzateke? Arrazoitu zure erantzuna. 
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3 SARRERA-KONTROLA 

3.1 Sarrera-kontrol sistemak 

a. Sarrera 

 Ingurune fisikoa: informazio-sistema dagoen gunea da. 

 Sistema motak: 

o Mendeko sistemak (online): kudeatu nahi izanez gero, ordenagailu batekin 

konektatuta egon behar dute. 

o Sistema autonomoak: autogestionatuak dira edo alboko gailu batez baliatuta. 

b. Zaintza- eta kontrol-langileak 

 Nork bete dezake funtzio hori?  

o Erakundearen langileek 

o Zinpeko zaindariek 

o Aurrekoen konbinazio batek 

 Zaintza- eta kontrol-langileen gaitasunari buruzko araudia: 

o 23/1992 Legea, uztailaren 30ekoa 

o Segurtasun pribatuari buruzko Errege Dekretua 

c. Teklatuak 

 Oinarrizko teklatuak: 

o Erabiltzaileak sartu beharreko pasahitza erabiliz gero, ateak irekitzen dituzte. 

o Bateriadunak zein itxi eta irekitzeko sistema automatikodunak. 

o Motak: barrukoak zein kanpokoak. 

 Teklatu aurreratuak: 

o Erabiltzaileek pasahitz pertsonalizatuak ezartzeko egokituak 

o Programatua izateko egokituak 
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d. Txartelak 

 Funtzio bikoitza: 

o Sarbidea: txartela dakarrenari sartzeko baimena ematen dio. 

o Identifikatzea: txartelaren jabeen nortasuna ezagutzeko modukoak dira. 

 Motak: 

o Banda magnetikodunak 

o Hurbiltasun modukoak 

o Txipdunak 

 Banda magnetikodun txartelak 

o Irakurgailu batek banda magnetikoa irakurtzen du eta erabiltzailea sartu ahal den ala 

ez erabakitzen du. 

o Ez dira asko erabiltzen, erraz hondatzen baitira. 

o Haien ordez, beste txartel mota batzuk erabiltzen hasiak dira. 

 Hurbiltasun-txartelak 

o RFID tekonologian oinarrituak 

o 5 eta 10 zentimetro arteko distantziara funtzionatzen dute. 

o Merkeak dira. 

o Eremu magnetiko eta eguzki-izpiekin geldoak dira. 

 Txipdun-txartelak 

o Informazioa txip baten barruan dago eta txipa irakurgailu batean sartu bezain pronto, 

aztertu egiten da informazio hori. 

o NAN elektronikoan zein banku-txarteletan daude. 

o PIN kodea erabiliz gero, askoz seguruagoak dira. 

e. Giltza elektronikoak 

 Giltza bakoitzak berezko identifikatzailea du. 

 Hautsak, lohitasunak, beroak, urak, eremu magnetikoek zein urradurek ez diete eragiten. 

 Eraman eta galtzeko errazak dira. 

 Funtzionamendua: duen zati metalikoa irakurgailuarenarekin kontaktuan jarri. 

f. Sistema biometrikoak 

 Biometriaren hastapenak 
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o Biometria: gizakia antzemateaz arduratzen da, faktore genetiko edo zenbait ezaugarri 

fisiko edo jokabidetan oinarrituta. 

o Informazio-sistemetan aplikatzen bada, pertsonak kautotzea ahalbidetzen du.  

o DNA da pertsonen ezaugarri fisikoa eta gainera oso fidagarria.  

 Adierazle biometrikoak 

o Unibertsaltasuna: denok daukagun ezaugarrietako bat. 

o Bakartasuna: pertsona bakoitzean aparteko ezaugarria da. 

o Iraunkortasuna: epe ertain eta luzean mantentzen den ezaugarria. 

o Kuantifikazioa: sistema baten bidez (zenbakizkoa,fisikoa, matematikoa, …) neurgarria 

den ezaugarria. 

 Sistema biometriko bati eskatzen zaizkion ezaugarriak 

o Eraginkortasuna: erabilera erosoa eta bizkorra izan behar da erabiltzaileentzat. 

o Onargarritasuna: ez du pertsonengan errufasarik erakarri behar, ezta osasun edo 

integritate fisikoarentzat arriskutsua izan behar ere. 

o Fidagarritasuna: emaitzek guztiz fidagarriak izan behar dute. 

 Eskakizun maila 

o Grafiko batean, gezurrezko onespenak (FA) eta gezurrezko errefusak (FR) 

gurutzatzen diren gunea da. 

o Orekagune desiragarria adierazten du. 

Eskakizun maila

Hutsegiteak

Irudia 3-1. Sistema biometrikoen eskakizun maila
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 Irisa 

o Begiei kolorea ematen die eta bizitzan zehar aldaezina da. 

o Irisaren irakurgailuak datuak prozesatzen ditu eta datu-base batean gordetzen ditu. 

Hori dela eta, pertsonari zehaztutako guneetan sartzen uzten edo debekatzen dio. 

o Segurtasun maila handia eragiten du irisak. 

 Eskuak 

o Sistemarik fidagarrienetariko bat da eta esku-azpietatik iragaten diren zainak 

atzematean datza. 

o Detekzioa izpi infragorrien bidez gauzatzen da eta izpiak datu-base batean gordetzen 

dira, geroago erregistratutako pertsona identifikatu eta lanetan sarbidea emateko. 

o Zainen sareak ezberdinak dira persona bakoitzean. 

 Aurpegia 

o Argazki-kamera batez baliatuta, erabiltzailearen aurpegia fotografiatzen da. Pertsona 

kautotzeko, haren aurpegiko puntuen arteko distantzia neurtzen da. 

o Duela gutxi arte 2D moduan eskuragarri zegoen, baina gaur egun 3D ereduan ere 

funtzionatzen du, zeinetan sakontasuna ere kontuan hartzen den. 

o Segurtasun-maila ertaina eragiten du aurpegiak. 

o Aurpegiaren itxura aldatu ahal da. 

o Zahartzaroan, aurpegiaren ezaugarriak aldatu ahal dira. 

 Hatz-markak 

o Mundu-mailan pertsonak kautotzeko gehien erabiltzen den sistema da. 

o Gure hatz-markak apartekoak dira. 

o Sarbide fisikoa kontrolatzeaz gain, zenbait periferikotan ere erabiltzen dira (saguak, 

teklatuak…) 

o Segurtasun-maila ertaina eragiten dute hatz-markek. 

 Ahotsa 

o Urruneko sistema biometriko bakarra da. 

o Pertsonaren ahotsa grabatu ondoren, ahotsaren maiztasunak erabiltzen dira pertsona 

kautotzeko. 

o Segurtasun-maila ertain-altua eragiten du ahotsak. 
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3.2 Sarrera-kontrol sistemen integrazioa eta zentralizazioa 

Badaude beste sarrera-kontrol batzuk: ate birakariak, tornuak, atakak, ibilgailuetako 

matrikulak irakurtzeko, eta abar. 

Zenbait sarrera-kontrol software-sistema baten bidez zentralizatu eta kudeatu ahal dira. 

Sistema horiek guztiak integratu nahi izanez gero, honako hauek kontuan hartu beharrekoak 

dira:  

 Erakundearen beharrak 

 Erakundeari ematen zaion errentagarritasuna 

3.3 Ariketak 

a. PINen bidez erabiltzen diren teklatuei buruz ikertu ostean, eman honako hauei 

erantzuna: 

 Haien hauskortasuna eta ezaugarriak direla eta, eraikinen barruko aldean instalatu 

daitezke. 

 Bandalismoaren kontrako modeloek ondo funtzionatzen dute eguraldi-egoera gogorretan. 

b. Gero eta ohikoagoak dira auzo-elkarteetan sartzeko teklatuak. Teknikoki 

posible litzateke elkarteko soilaru bakoitzarentzat gako ezberdina izatea? 

c. Ikertu teklatu bakun baten prezioa. 

d. Zein da hurbiltasun-txartelak irakurtzeko gailu baten gutxieneko prezioa?  

e. Zein motatakoak dira gaur egun banku eta aurrezki-kutxetan erabiltzen diren 

txartelak? 

f. Zeinek dute iraupen handiagoa: banda magnetikodun txartelek ala hurbiltasun 

modukoek? Azaldu zure erantzuna. 

g. Ikertu txartel neutroak zer diren. 

h. Faltsutu al liteke nortasun-agiri nazional elektronikoa? 

i. Azaldu kautotze biometrikoaren abantailak. 

j. Zure ustez, zein dira sistema biometrikoen arriskuak? 

k. Ikusi Minority Report izeneko filma eta eztabaidatu ikasgelan. 
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4 HARDWAREAREN SEGURTASUNA 

4.1 Segurtasun aktiboa 

a. EES 

 Erabilerak: 

o Ez dira egokiak elektrizitate-mozketa luzea bada. 

o Elektrizitate-hornidurarik ez badago, datuak segurtasunarekin gordetzeko bideratuta 

daude. 

 Konpontzen dituzten arazoak: 

o Tentsio-beherakadak 

o Gaintentsioak 

o Elektrizitatearen hornidura-mozketa laburrak 

o Tentsio-gorakadak 

o Zarata elektrikoa 

 Motak: 

o STANDBY 

o Ordenagailu pertsonaletan erabilita 

o Korronte elektrikoa izanez gero, badago linea bat EES-tik ordenagailuraino 

zuzenean igaroten dena. 

o EES-k programatuta duen akats-kuota gainditzen bada, gailua martxan jartzen 

da. 

o INTERAKTIBOAK  

o Tamaina ertaineko EEKak dira. 

o Ordenagailu eta zerbitzari txikietan erabilita. 

o Tentsio-beherakadak izanez gero, martxan jartzen dira. 

o Bateriaren iraupena standby motakoarena baino motzagoa da; izan ere, 

babesteko elementuak bateriatik maizago hartzen du korronte elektrikoa. 
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o ONLINE 

o Datuak Prozesatzeko Zentruetan erabilita. 

o Etengabe aritzen dira jardunean haien berezko korronte elektrikoa hornituz, sare 

nagusiko tentsioa edonolakoa izanda ere. 

o Bateriaren iraupena beste motetakoena baino motzagoa da. 

 Instalazioa: 

o Arreta handiz erabili behar dira, haien karga elektrikoa handia baita. 

o Instalazioa egiten den bitartean, fusibleak deskonektatu egin behar dira. 

o Ez egin konexiorik, aurrekoa ziurtatuta ez izan arte. 

o Fusibleak konektatu eta babestu beharreko gailua konektatu. 

 Mantentze-lanak: 

o Baterien egoera arakatu eta baieztatu 

o Elektrizitate-hornidura moztu. 

o Bateriak jardunean dauden tartea baieztatu. 

o Kanpoko osagaien egoera berrikusi 

o Kableak 

o Konexioak 

o Kontaktuak 

o Adierazleen funtzionamendua berrikusi. 

o Alde elektronikoa garbitu. 

o Aireztapen-sareta ez estali. 

 Konfigurazioa: 

o Arreta handiena maneiatzerakoan: izugarrizko karga elektrikoa dute. 

o Instalazioa egiterakoan, fusibleak deskonektatu. 

o Behin aurrekoa eginda, konexioak egin. 

o Fusibleak konektatu eta babestu beharreko gailua piztu. 

 Desinstalazioa: 

o Errespetatu instalazioan jarraitutako segurtasun arauak. 
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o Elementu guztiak deskonektatu ondoren, bilgarri egokiak erabili geroagoko erabilera 

bermatzeko. 

 Bateria-aldaketa 

o Bateriek iraupen jakin bat dute. 

o Denbora pasa ahala, berreskuratzeko gaitasuna galtzen dute bateriek. 

o Langile gaituek egin beharko lukete (elektrolitoak azala zein begiak kaltetu ditzake). 

o Sutara ez bota (leherketa). 

o Ingurumenean ez utzi. 

o Zenbait enpresak bateria zaharrak jasotzen dituzte. 

b. Konexio-bloke babesleak 

 Ezin dira alderatu EES-ekin (ez dute babesten elektrizitate-hornidura mozketen kontra) 

 Zertarako dira erabilgarriak? 

o Izpien eragina kudeatzeko. 

o Tentsio-gorakada eta -beherakadak maneiatzeko. 

o Zarata elektrikoa kudeatzeko. 

 Batzuetan gailua itzaltzeko, urrutiko agintea badakar. 

c. Ekipo elektrogenoak 

 Barne-errekuntzako motor baten bitartez elektrizitatea sortzen duten makinak dira. 

 Non erabiltzen dira? 

o Etengabeko funtzionamendua ezinbestekoa den guneetan, baldintzak edonolakoak 

direla ere. 

o Adibideak: ospitaleak, enpresa ertain edo handiko DPZ-ak,…  

 Abiarazte motak: 

o Eskuzkoa 

o Automatikoa 

d. Hardwarearen monitorizazioa 

 Egokituta dago: 

o Sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzeko. 

o Osagai fisikoetan akatsak detektatzeko. 

 Monitorizazio motak: 
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o Hardwarearen bidez: 

o Polimetroa: gailu jakin baten korronte elektrikoak ezagutzeko. 

o Giza ikusmena: zenbait arazo antzemateko (erredurak, zikinkeria, mala 

instalazio egokia). 

o Softwarearen bidez: 

o PUZ, RAM memoria, disko gogor, txartel grafiko eta busen erabilera aztertzeko. 

o Doako programak badaude. 

o Zenbait sistema-eragilek barruan daramate softwarea. 

e. Kableak 

 Ekipo eta pertsonen segurtasuna bermatzeko: 

o Konexioak behar bezala egin. 

o Materialak egoera ezin hobean eduki. 

o Kalitateko oneko materialak erabili. 

 Ahal den neurrian, honako hauek saihestu: 

o Osagaien gainberotzea. 

o Gailu gehiegi hargune elektriko batean konektatzea. 

f. Osagai elektronikoak finkatzea 

 Erabiltzeko arrazoiak: 

o Bibrazioak sortzen dituzten zenbait osagai fisiko: disko gogorrak, CD/DVD 

irakurgailuak, haizagailuaren elikatze-iturria, … 

o Batzuetan, indar handiko konexioek beste elementu batzuk hondatu eta lekuz aldatu 

ditzakete. 

o Kanpoko eragileak: lurrikarak… 

 Finkatze desegoki baten ondorioak: 

o Ekipoen funtzionamendu okerra. 

o Lantokian sortutako zarata. 

o Ekipoak lapurtzea. 

 Finkatzerako konponbideak: 

o Lurrikaren kontrako rack-ak. 

o Kensington izeneko segurtasun-konektoreak. 
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Irudia 4-1. Kesignton segurtasun konektoreak

 

g. Beste osagai batzuk 

 Karkasak 

 Garraiatzeko maletak 

 Hozgarriak 

 Pantaila-babesleak 

 Uraren kontrako teklatuak 

4.2 Segurtasun pasiboa 

a. Akatsen tolerantzia 

 Definizioa: sistemek jardunean aritzeko duten gaitasuna, haien osagaietako bat 

hondaduta badago ere. 

 Erredundantzia: osagai bikoiztuak. 

 Erredundantzia motak:  

o Estatikoa: une oro jardunean dagoen osagai bikoiztua. 

o Dinamikoa: berez martxan jartzen den osagai bikoiztua, nagusiarena hondatzen 

denean. 

 Adibideak: 

o Disko gogorrak (RAID): fisikoki aske aritzen den disko-talde bat, logikoki disko bakar 

bat izango balitz bezala. 

o Elikatze-iturriak: zerbitzariekin askotan erabiliak. 
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o Sare-txartelak:  

o Talde-lanean aritzen dira zerbitzarien puntako eskaerak betetze aldera. 

o Baten bat hondatzen denean, beste batek ordezkatzen du. 

b. Ekipoak berritzea 

 Jardunean dabilen sistema baten zaharkitzapena balioztatzean datza. 

 Kontuan hartu behar diren alderdiak: 

o Ekipoaren amortizazio-maila 

o Ekipo berriaren kostua 

o Ekipo berriaren instalazio-kostua 

o Ekipo berriaren softwarea eguneratzeko kostua. 

 Aukerak: 

o Erosketa 

o Leasing-a: nahiz eta ekipoa alokairuan egon, erosteko aukera ematen du. 

o Renting-a: ekipoa alokairuan dago, baina ez du erosteko aukerarik ematen. 

c. Ordezkatzeko ekipoak 

 Noiz erabiltzen da zerbitzu hau? 

o Eginkizuna atzeraezina denean. 

o Ekipo bat une oro beharrezkoa denean. 

 Normalean azpikontratatzen den zerbitzua da. 

4.3 Rack-ak eta suaren aurkako armairuak 

a. Ezaugarriak 

 Estandarizatutako neurriak izaten dituzte: 19 hazbeteko zabalera. 

 Erabilerak: 

o Telekomunikazioetako materialak, nahiz material informatiko eta elektronikoak 

biltzeko, edozein delarik ere.  

o Gailuak behar bezala antolatzeko. 

o Gailuei hozketa eta isolamendu akustikoa emateko. 

o Gailuak gune seguruetan eta ondo babestuak kokatzeko. 

 Material isolatzaileekin eginak. 

http://hiztegiak.elhuyar.eus/es_eu/obsolescencia
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 Ekipoak sutetatik babesteko. 

4.4 Ariketak 

a. Elkartu zure ikaskide batekin eta bildu ekipo elektrogenoei buruzko 

informazioa: erabilerak, markak, modeloak eta baita erabiltzen dituzten 

erregaiak ere. 

b. Bilatu Interneten konexio-bloke babesle baten ezaugarriak zein prezioa, eta 

alderatu zure ikaskide batek aurkitu dituenekin. 

c. Demagun instalazio informatiko bat kudeatu behar duzula. Kasu horretan, zer 

osagai konektatuko zenuke ekipo elektrogenoarekin? 

d. Aipatu ekipo elektrogenoen ohiko hiru osagai, baita hautazko beste bat ere.  

e. Bilatu ordenagailuen hardwarea monitorizatzeko tresna bat. Instalatu zure 

ekipoan eta monitorizatu zure ekipoaren hardwarea. Lortutako emaitzak 

alderatu zure ikaskide batenekin eta, bien artean, atera zenbait ondorio. 

f. Aipatu softwarearen bidez detektaezina den hardware-arazo bat. 

g. Europan ordenagailu bat erosten bada eta Karibera eramaten bada, posible da 

hango korronte elektrikoan zuzenean konektatzea? Ezezko kasuan, zer da 

beharrezkoa? 

h. Pantaila-babeslea erabiltzea interesgarria iruditzen zaizu? Etxean daukazuna, 

aktibatua duzu? 
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i. Zerbitzari batek bi sare-txartel ditu. Horretaz aparte, bi bideratzaile eta bi switch 

eskuragarri dituzu. Aurreko hardwarea kontuan hartuta, Interneterako sarbidea 

ziurtatu behar duzu, osagaiaren bat hondatzen bada ere. Beharrezkoak diren 

konexioak marratu. 

 

 

 


